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.39 اآلية،سورة العورى

 "الـزام احلـ ينزلـا احلـ: قال الرقاضي عيد الكرمي بن اليكري موصةاً ابنه الرقاضي عيـد احلـ
" منازل أهل احل يوم ال يرقضى بني الناس إال باحل
.43الكواكب الربية ص

إه ـ ــداء
أهدي هذا البمل إىل:
والديت حفظها اهلل
و إىل روح أيب رمحه اهلل وأسكنه فسةح جناته
إىل كل أفراد عائليت فرداً فرداً
إىل كل باحث ويالب علم
إىل كل األصدقاء الذين شجبوين على مواصلة اليحث.

شكر وتقدير
احلمد هلل والعكر على ما رزقين من فضل ونبمة ،وعلى ما أمدين من ص ٍرب وقوةٍ
على إمتام هذا البمل ،فهو نبم املوىل ونبم النصري.
وببده أتوجه جبزيل العكر واالمتنان إىل كل من ساعدين من قريب أو من ببةد
على إجناز هذا البمل،
وأخص بالذكر األستاذ املعرف األستاذ الدكتور /جرادي محمد الذي
علي بتوجةهاته ونصائحه الرقةمة اليت كانت عونًا يل على إمتام هذا اليحث.
مل ييخل ّ
واليفوتين أن أترقدم بالعكر اجلزيل إىل السةدين احلاج عيد الرمحن واحلاج اليكري
بكراوي الرقائمني على خزانة أوالد الرقاضي للمخطويات.
والسةد/عيد احلمةد بكري
واألساتذة  /لرقصاصي عيد الرقادر -بابا عيد اهلل
ببثمان عيد الرمحن-جبفري ميارك -عيو الطاهركما أترقدم بالعكر إىل كافة أساتذة قسم البلوم اإلسالمةة خاصة مؤيري
الدكتوراه فرقه وأصول دفبة .2014
فجزى اهلل اجلمةع خري اجلزاء واهلل ال يضةع أجر من أحسن عمالً.

فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري التمنطيطي ،جمعا ودراسة
الكلمات المفتاحية :إقلةم توات ،متنطةط ،الفتوى والرقضاء.
الملخص
انطالق ــا م ــن ال ــوعي احل ــديث نس ــيةاً يف أمهة ــة دراس ــة تـ ـرا إقل ــةم تـ ـوات امل ــادي والم ــادي،
ومواصلة للجهود امليذولة يف هذا اجملال جاء موضوع هذه األيروحة ،لةلرقي الضوء على الدور الذي
لبيت ــه حاض ــرة متنط ــةط يف احلة ــاة االجتماعة ــة والسةاس ــةة والبلمة ــة يف اإلقل ــةم ،مركـ ـزاً عل ــى اجلان ــب
البلم ــي ،م ــن خ ــالل شخص ــةة الرقاض ــي عي ــد احلـ ـ ب ــن عي ــد الك ــرمي ،ومع ــاركته يف احلة ــاة البلمة ــة
يف اإلقل ــةم ،ودوره يف تنع ــةط احلرك ــة الفرقهة ــة ،م ــن خـ ـالل وض ــبه جمللس ــه االستع ــاري يف الرقض ــاء،
الــذي كــان لــه الفضــل يف الترقريــب بــني الرقضــاة والفرقهــاء ،والــذي أ ــر ألموعــة مــن األجوبــة الفرقهةــة
تبطي صورة متكاملة عن اإلقلةم ،يف كل جوانب حةاته .كون املعاورات ومـا رافرقهـا مـن مياحثـات
خـارج الرقضــاء ،كانـت مكتوبــة موارقــة ،كـان هــداً لتـ لةف حتـوي أجوبــة فرقهــاء اإلقلـةم ،أمههــا كتــا
غنةة املرقتصد السائل ،الذي ارتكزت على هاته املعاورات.
وانطالق ـاً م ــن م ــا أمكن ــين االيــالع علة ــه م ــن خمطوي ــات ن ـوازل اإلقل ــةم الفرقهة ــة مج ــع
فتــاوى الرقاضــي عيــد احلـ بــن عيــد الكــرمي مــن املخطويــات الــيت اعتمــدت علــى ســجل قضــائه،
وواائ معاوراته ،وغريها ،األمـر الـذي جبـل فتـاواه وآرائـه اجملموعـة تنحصـر يف ألـال اختصاصـه،
وما تبل به من غري ترقاضي ،خاصة با الرقضاء والعـهادات ،وترقسـةم الككـات واايـات احلةـازة
يف احليس وغريه ،والنكاح والطالق ،واليةوع.

fatawa the Jurist Abdulhaq ibn Abdulkarim
collection and study
Keywords: the region of Tuat, Tamentit, the fatawa, the

judiciary.

Abstract:
Starting from the recent awareness of the importance of
studying the tangible and intangible heritage of the region of
Tuat and in completion of the previous achievements in this
area of research, this thesis comes to shed light on the role of
the urban centre of Tamentit in the social, political and scientific
aspects of this region. The focus will be on the scientific aspect
through the Jurist Abdulhaq ibn Abdulkarim and his
contribution in the scientific life in the region and his role in
activating the jurisprudential movement, through the
establishment of the advisory council in the judiciary, which
helped bringing together judges and jurists. This gave birth to a
set of jurisprudential answers that gave a complete image ofthe
region in all its aspects. Given the fact that consultations and
accompanying out-of-court discussions were recorded and
documented as a prelude to manuscripts comprising the answers
of the jurists on the different issues that marked the daily life of
the region, the most important of which the manuscript of
Ghunyat al-Muqtasid al-Sael which focused on these
consultations. Based on the manuscripts on Nawazil on the
region, which I examined the fatawa of the Jurist Abdulhaq Ibn
Abdulkarim, based on his judiciary records, the documents of
his consultations, etc. particularly those related to the chapter of
the judiciary and testimony, the division of inheritance, proof of
possession in custody and other, marriage and divorce, and
saleswere gathered.
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احلمــد هلل ر البــاملني محــداً يلة ـ جبــالل وجه ـه الكــرمي وصــلى اهلل وســلم علــى رس ـولنا ا ــادي
األمني وعلى آل بةته وصحابته ومن تيبه إىل يوم الدين.
اهـتم أهـل تـوات وعلمائهـا باملـذهب املـالكي دون غـريه مـن املـذاهب ،كمـا هـو احلـال يف كافـة
بالد مشال إفريرقةا واألندلس ،لةس جلهلهم بغريه ولكن لكونه أسـي املـذاهب إلـةهم ،فـدانوا بـه ودرسـوه
وتدارس ــوه ،وقص ــد البدي ــد م ــن البلم ــاء اإلقل ــةم واس ــترقروا ب ــه ،مل ــا متة ــز ب ــه يف ذل ــا الوق ــت م ــن بب ــد
عــن منــاي اتالفــات السةاســةة فجلسـوا حللرقــات البلــم وأنعــ،وا الزوايــا لــذلا ،هــذه األخــرية بوصــفها
مؤسسة دينةة متكاملة أدت دورا بارزاً يف احملافظة علـى ا ويـة اإلسـالمةة لسـكان اإلقلـةم ،ناهةـا عـن
مــا ســامهت بــه يف إا ـراء احلركــة البلمةــة املتنوعــة خاصــة منهــا مــا تبل ـ بالفرقــه ،والرقضــاء ،وتبــد الزاويــة
اليكريـة مــن أشــهر الزوايــا الـيت كــان ــا األاــر اليـالو يف نعــر البلــم والثرقافــة الدينةـة يف اإلقلــةم ،ومــا يؤكــد
ذلــا بــروز عــدد كيــري مــن أبنائهــا يف ألــاالت متنوعــة كالتــدريس واإلفتــاء والرقضــاء ،مــن بةــنهم الرقاضــي
عيد احل بن عيد الكرمي الذي يبترب واضع أول أللس استعاري للرقضاء بإقلةم توات.

 -1إشكالية الموضوع :
يزخــر تــاري إقلــةم ت ـوات بالبلمــاء والرقضــاة الــذين كــان ــم دوراً فبــاالً يف التفاعــل االجتمــاعي
والثرقـ ــايف لإقلـ ــةم وكانـ ــت إسـ ــهاماهتم الفكريـ ــة والبلمة ـ ــة وفـ ــرية ،لكـ ــن ول سـ ــف مل تصـ ــلنا بص ـ ــمتهم
يف ذلا؛ نظراً ألن آاارهم مل تدرس بل إهنا مل جتمع .ويف إيار اجلهود الرامةـة إىل اسـتدراك هـذا اتلـل
يف تــاري املنطرقــة ،يــايت هــذا اليحــث لــنف

الغيــار عــن شخصــةة الرقاضــي عيــد احل ـ بــن عيــد الكــرمي

اليكــري وإســهاماته مــن خــالل مجــع ودراســة فتــاواه املتنــاارة يف دواويــن فتــاوى أعــالم املنطرقــة املخطويــة
أو املطيوعــة؛ حــى نتبــرف علــى خطتــه يف الرقضــاء ومنهجــه يف اإلفتــاء وتنزيــل األحكــام ،ومــدى تــااريه
وتااره بواقع املنطرقة وخصوصةتها.
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 -2أهمية الموضوع :
لدراســة موضــوع فتــاوى الرقاضــي عيــد احل ـ بــن عيــد الكــرمي أمهةــة تار ة ـة اجتماعةــة وأخــرى
علمةة ،أما عن األمهةة التار ةة للموضوع؛ فلكونـه يسـمح لنـا بإلرقـاء نظـرة علـى إقلـةم تـوات يف الرقـرنني
 12و 13هجري ،وهي فكة شهدت غةاباً لسلطة تنفةذية موحدة ونافذة األحكام يف اإلقلةم ،وسـيل
التاقلم مع ذلا .أما عن أمهةته البلمةة فهي مستمدة من أمهةة الرجل البلمةة ،ومكانته الرقضائةة.
إض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة ألمهة ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلرق ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الض ـ ـ ـ ـ ـ ــوء عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى العخص ـ ـ ـ ـ ـ ــةات الفاعل ـ ـ ـ ـ ـ ــة تار ةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً يف اإلقل ـ ـ ـ ـ ـ ــةم
ومن بةنها الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي ،وإبراز إسهاماهتا يف اجلانب البلمي ،إلاـراء تـاري اإلقلـةم
وإخراجه يف قالب علمي.
كم ــا أن دراس ــة مث ــل ه ـ ـذه الفت ـ ـاوى احمللة ــة تبطةن ــا ص ــورة واض ــحة ع ــن الت ــاري االجتمـ ــاعي
واالقتصـ ـ ــادي والسةاسـ ـ ــي لإقلـ ـ ــةم خـ ـ ــالل عصـ ـ ــر الرقاضـ ـ ــي عيـ ـ ــد احل ـ ـ ـ بـ ـ ــن عيـ ـ ــد الكـ ـ ــرمي ،وجتلـ ـ ــي
لنا بب

البادات والترقالةد اليت كانت سارية فةه.

 -3أسباب اختيار الموضوع :
ترجــع أســيا اختةــاري لليحــث يف مجــع ودراســة فتــاوى علــم مــن أعــالم إقلــةم ت ـوات ،جلملــة
أسيا موضوعةة وأخرى شخصةة،
أما األسيا املوضوعةة
فتتمثــل يف اهتمــامي بــالكا الفرقهــي بعــكل عــام ،وتـرا إقلــةم تـوات بعــكل خــاص ،خاصــة
النوازل والفتاوى منه ملا متثله من أمهةة يف تنمةة امللكة الفرقهةة.
أما األسيا العخصةة ،فاساس اهتمامي بالكا الفرقهي لإقلةم وأعالمه منطلـ مـن الوسـط
البلَم حمل الدراسة-الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي -فهو جد لوالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـديت
البائلي ،والذي يربطين ب َ
حفظها اهلل ،وكثرياً مـا يكـون موضـوعاً للحـديث بـني أفـراد البائلـة و ـذا ك ُـرب مبـي فضـول التبـرف أكثـر
علةه.
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 -4أهداف البحث
عنــد دراســيت ملوضــوع فتــاوى الرقاضــي عيــد احلـ بــن عيــد الكــرمي وضــبت نصــب عةــين ألموعــة
من األهداف :
أوله ــا :دراس ــة حاض ــرة متنط ــةط تار ة ـاً وإب ـراز دوره ــا السةاس ــي ،وارقله ــا االقتص ــادي والبلم ــي
يف إقلةم توات،
ثانيها :دراسة الفكة الزمنةة اليت عاش فةها صاحب الفتـاوى ،خاصـة وأهنـا فـكة ازدهـار للنعـا
البلمي ،وإبراز مالحمها التار ةة والسةاسةة والبلمةـة ،مركـزة يف ذلـا علـى ابـراز مالمـح كـل مـن الفتـوى
والرقضاء يف اإلقلةم خالل هذه الفكة،
ثالثها :إبراز املؤهالت العخصةة البلمةة لنماذج متمةزة من علماء اإلقلةم ،ضمت إىل جانـب
الرقاضي عيد احلـ بـن عيـد الكـرمي ألموعـة مـن مباصـريه ،ومـن سـيرقه مـن البلمـاء ،يف إيـار املعـاورات
واالستدالل باقوا م ،أو املوافرقة علةها.

 -5الدراسات السابقة :
إن الــوعي الــذي شــهده إقلــةم ت ـوات حــول املســؤولةة عــن امل ـورو احلضــاري وضــرورة إخراجــه
ودراســته ،ولــد الكثــري مــن الدراســات يف تــاري اإلقلــةم وأعالمــه ،ونعــطت حركــة حترقة ـ املخطويــات
خاصــة تلــا الــيت تتضــمن فتــاوى ،ون ـوازل وأقضــةة إقلــةم ت ـوات ،وإن كــان مبظمهــا يف يــور التحرقة ـ ،
وعلةه ميكننا اعتيارها دراسات سابرقة يف جزئةات املوضوع منفصلة من وجهني:
األول :وهي تلا املتبلرقة بالرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي اليكري وهذه غـري موجـودة رغـم
دوره الريــادي يف متنطــةط عاصــمة اإلقلــةم ،والتبــديالت الــيت أدخلهــا علــى اجلهــاز الرقضــائي يف عهــده.
إال مــا جــاء مــن دراســات اشــتملت علــى جانــب مــن جوانــب حةاتــه االجتماعةــة والبلمةــة ،والبملةــة،
وتتمثل يف:
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 نظام الرقضاء يف منطرقة توات خالل الرقرنني 11و 12هجري ،أيروحة الدكتوراه مـن إعـدادببثمان عيد الرمحن ،إشراف األستاذ حممد بن أمبمر ،كلةة البلوم اإلنسانةة والبلوم اإلسالمةة ،جامبـة
وه ـران ،اجلزائــر2016/2015 ،م ،الــيت تناولــت جوانــب عــدة مــن حةاتــه البملةــة بصــفته قــا ٍ مــن
قضاة الفكة ألال الدراسة ،مسلطة الضوء على اجلانب التار ي ،دون اجلانب الفرقهي.
الزاويــة اليكريــة ودورهــا الثرقــايف واإلجتمــاعي بــإقلةم ت ـوات مــن 1421-1112ه ــ-1700/
2000م ،مــذكرة ماجســتري يف التــاريح مــن إعــداد عي ــد اهلل بابــا ،حتــت إش ـراف األســتاذ عيــد الك ــرمي
بوصفصــاف ،قســم التــاري  ،جامبــة أمحــد درايــة أدرار2012/2011،م .الــيت تبتــرب دراســة يف احملــةط
االجتماعي والبلمي للرقاضي.
 حاضــرة ت ـوات املالكةــة ،أعالمهــا-نواز ــا-خصائصــها ،مــذكرة ماجســتري مــن إعــداد :ق ـزانزه ـ ـ ــري ،إش ـ ـ ـ ـراف األس ـ ـ ــتاذ حمم ـ ـ ــد الص ـ ـ ــاد حوتة ـ ـ ــة ،قس ـ ـ ــم الع ـ ـ ـ ـريبة ،جامبـ ـ ـ ــة أمحـ ـ ـ ــد دراي ـ ـ ــة أدرار،
2011/2010م .واليت تبد دراسة يف احلةاة البلمةة للرقاضي ،مبا تضمنته من مبلومات عن املنظومـة
البلمةة إلقلةم توات ،وأهم أعالمه.
الث ـ ــاني :الفت ـ ــاوى ،فرق ـ ــد تب ـ ــددت الدراس ـ ــات ح ـ ــول الفت ـ ــاوى اجملموع ـ ــة وحترقةرقه ـ ــا والنم ـ ــاذج
يف هذا االجتاه كثرية ونذكر من بةنها على املستوى احمللي:
 غنة ـ ــة املرقتص ـ ــد الس ـ ــائل فةمـ ـ ــا وق ـ ــع يف ت ـ ـ ـوات م ـ ــن قضـ ـ ــايا ومسـ ـ ــائل حملم ـ ــد عي ـ ــد البزيـ ـ ــزاليلي ــايل(1264ه) م ــن بداي ــة ب ــا الية ــوع إىل ب ــا االس ــتحرقاق ،دراس ــة وحترقةـ ـ  ،أيروح ــة دكت ــوراه
من إعداد محوين فايمة ،إشراف األستاذ :حممد خالد إسطنيويل ،قسم البلوم اإلسالمةة ،جامبة أمحد
دراية أدرار.2015/2014 ،
 نوازل الزجلوي دراسة وحترقة  ،أيروحة دكتوراه من إعـداد حممـد جـرادي ،إشـراف األسـتاذةس ـ ــباد س ـ ــطحي ،قس ـ ــم الفرق ـ ــه وأصـ ـ ـوله ،جامب ـ ــة األم ـ ــري عي ـ ــد الرق ـ ــادر للبل ـ ــوم اإلس ـ ــالمةة قس ـ ــنطةنة،
.2011/2010
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 مســائل حممــد بــن عيــد الــرمحن بــن عمــر التن ـةالين الت ـوايت(1233ه ــ)دراسة وحترقة ـ  ،مــذكرةماجستري من إعداد :حممد علي ،إشراف األستاذ حممد جرادي ،قسم البلـوم اإلسـالمةة ،جامبـة أمحـد
دراية أدرار.2015/2014 ،

 -6المنهج المتبع :
نظ ـ ـ ًـرا للطيةب ـ ــة التار ة ـ ــة لليح ـ ــث موض ـ ــوع الدراس ـ ــة ف ـ ــإن امل ـ ــنه املناس ـ ــب للرقس ـ ــم الدراس ـ ــي
منه هو املنه التحلةلي واملنه التار ي ال ُـمحدد ألاله الزماين واملكاين.
إضافة إىل املنه االسترقرائي يف الرقسم املتبل بـاجلمع والدراسـة الـذي فرضـته ييةبـة الفتـاوى،
من استرقراء ملظاهنا.

 -7صعوبات البحث
من صبوبات اليحث أن مجةـع مصـادر هـذه الفتـاوى مـاتزال خمطويـة ،وليبضـها نسـخة واحـدة
مت كــل بب ـ
ليب

أجزائهــا ،وببضــها اجلــزء األكــرب منــه ميتــور ،كمــا هــو احلــال مــع كتــا اإلحكــام والرقةــد

فتاوى أيب زيد،
ومن صبوبات اليحث كذلا صبوبة تواة النرقول أقوال البلماء مـع الكـم الكيـري مـن املصـادر

اليت يرقتيسون منها؛ فرقد كانت حتت يد الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي ألموعة مصادر من املكتية
الوقفةة اليت أنعاها أجداده.
إض ـ ــافة إىل أن الكث ـ ــري م ـ ــن ه ـ ــذه املص ـ ــادر الي ـ ـ ـزال خمطوي ـ ـ ـاً ،ونسـ ـ ــخه غـ ـ ــري مت ـ ــوفرة ،رغ ـ ــم
أننــا مــن خــالل الفتــاوى اجملموعــة نالحــا تــوفر نس ـ عــدة مــن الكتــا الواحــد؛ وذلــا راجــع حلالــة
اإلمهــا الــيت شــهدهتا املخطويــات يف اإلقلــةم مــا أدى إىل تلــف عــدد كيــري منهــا ،وضــةاع هويــة بب ـ
الكتب اليت تلف أو ا وآخرها ،األمر الذي جبل اليحث عن املصادر املخطوية أصبب.
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 -8خطة البحث :
مرقســمة إىل قســمني قســم للدراســة ،وقســم مجبــت فةــه
لرقــد ّ إعــداد هــذا اليحــث وف ـ خطّــة ّ
فتاوى الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي.
فكان القسم األول من االاة فصول:
الفص ــأل األول :خصص ــته حلاض ــرة متنط ــةط بل ــد الرقاض ــي عي ــد احل ـ ب ــن عي ــد الك ــرمي ،دراسـ ـةً
يف نعاته وتار ه السةاسي ومكانته البلمةة خالل الرقرنني 12و 13ا جريني.
الفصــأل الثــاني :خصصــته لدراســة الفتــوى والرقضــاء يف إقلــةم ت ـوات خــالل الرق ـرنني 12و13
ا جريني
الفصــأل الثالــث :خصصــته للتبريــف بالرقاضــي عيــد احل ـ بــن عيــد الكــرمي ،ودراســة منهجــه يف
الفتوى والرقضاء.
أمــا القســم الثــاني :املخصــص للفتــاوى اجملموعــة للرقاضــي ،فرقــد احتــوى علــى مــا أمكــن مجبــه
مــن فتــاوى الرقاضــي املنتعــرة يف كتــب ن ـوازل اإلقلــةم ،ميتبــدة بــذلا عــن مــا أخــذ منهــا صــورة احلكــم
النهائي للرقاضي ،نظراً لطيةبة منصيه .حماولةً إخراجها يف ُحلة تُـهيء للمطلع علةها ،االستفادة منها.
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الرقسم األول :الرقسم الدراسي

قسم الدراسة
ويتضمن ثالثة فصول:
الفصأل األول :حاضرة تمنطيط خالل القرنين 12و13هـ ـ
الفصأل الثاني :الفتوى والقضاء في إقليم توات خالل
القرنين 12و13هـ
الفصأل الثالث:القاضي عبد الحق بن عبد الكريم ومنهجه
في القضاء والفتوى

الفصل األول :حاضرة تمنطيط خالل القرنين 12و13هـــ

الفصل األول :حاضرة متنطةط خالل الرقرنني 12و13ه ـ

الفصأل األول :حاضرة تمنطيط
خالل القرنين  12و13هـ
ويتضمن ثالثة مباحث
المبحث األول :التعريف بمدينة تمنطيط
المبحث الثاني :مكانة مدينة تمنطيط في إقليم توات
خالل القرنين 12و13هـ ـ
المبحث الثالث :التاريخ السياسي لمدينة تمنطيط
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إن مدينــة متنطــةط متثــل الية،ــة احلاضــنة للرقاضــي عيــد احل ـ بــن عيــد الكــرمي ،مببطةاهتــا التار ةــة
والبلمةــة واألمنةــة السةاســةة ،ونظ ـراً لكوهنــا مل حتــا -علــى حســب مــا ايلبــت علةــه -بدراســة توفةهــا
حرقهــا ،وهــي الــيت احتلــت مكانــة مرموقــة يف تــاري إقلــةم ت ـوات؛ انطالقـاً مــن موقبهـا وتار هــا البريـ ،
وص ــوالً إىل الع ــبو ال ــيت س ــكنتها ،واألدوار السةاس ــةة ،االقتص ــادية والبلمة ــة ال ــيت أدهت ــا يف اإلقل ــةم،
وانتماء الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي ذه احلاضرة لـه تـااري واضـح علـى شخصـةته ،وتولةـه للرقضـاء
ومنهجه فةه ،فهي الية،ة اليت تؤار يف النوازل.
وانطالقا من حاضرة متنطةط ودراسة تار ها وأمهةتهـا يف اإلقلـةم حنـاول ضـيط املفـاهةم املتبلرقـة
بية،ـ ــة الرقاضـ ــي خاصـ ــة التار ةـ ــة ،السةاسـ ــةة واالقتصـ ــادية منهـ ــا .بـ ــدءاً بتسـ ــمةتها وموقبهـ ــا اجلغ ـ ـرايف،
مث دراسة لسكان احلاضرة ومكانتهـا االقتصـادية والبلمةـة ،مث تار هـا السةاسـي .يف حـدود الرقـرنني 12
و13ا جري.
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المبحث األول :التعريف بمدينة تمنطيط
للتبريـ ــف باملدينـ ــة البـ ــد مـ ــن اإلحايـ ــة باصـ ــل تسـ ــمةتها وموقبهـ ــا اجلغ ـ ـرايف ،وتركةيـ ــة السـ ــكان
هبا ومكانتها البلمةة واالقتصادية بإقلةم توات .ونؤجل املكانة السةاسةة للمدينة إىل امليحث الثاين.

المطلب األول :أصأل التسمية والموقع الجغرافي
تبــددت الروايــات حــول تســمةة متنطــةط ومبناهــا فرقــد أفردهنــا بفــرع مســترقل ،مث نتطــرق ببــده
للتبريف جبغرافةا املدينة.
الفرع األول :أصأل تسمية تمنطيط
متنطةط كلمة بربرية مركية من كلمتني يدور مبناها بني عني املاء وحاجب البني وهنايتها؛ وهذا
املبــأل األخــري ذهــب إلةــه ابــن بابــا حةــدة 1يف كتابــه الرقــول اليســةط يف أخيــار متنطــةط" :اســم متنطــةط
عجمــي يرقــال أنــه مركــب مــن امســني عجمةــني ومهــا :أمتـا وتــةط؛ ومبــأل أمتــا النهايــة ،وتــةط مبناهــا البــني
بالبربة ــة ،فكك ــب االمس ــان وح ــذف األل ــف يف آخ ــر أمت ــا وأول ت ــةط ،فك ــان اس ــم عل ــى ذل ــا الككة ــب
اتفةف امتطةتط ،مث قليت التاء امتنطةتط بإشياع ياء فكانت متنطةط واشتهرت".2
أما التفسري الثاين فاشار له حممد بن عيد الكرمي 3برقوله ":متنطـةط اسـم أعجمـي ،زناتـة يبـربون
عن احلاجب با  ،ويبربون عن البني بتةط ومبناها بالبربةة حاجب البني ،واملراد بالبني السيخة".4
أما املبأل الثالث فةنطل من أن متنطةط هي تركةـب مـن كلمـيت "أمـان" والـيت تبـين املـاء و"تةـت
 -1حممد الطةب بن احلاج عيد الـرحةم املعـهور بـابن بـا حةـدة(ت1184ه) ينحـدر مـن عائلـة العـة أبـو نـي املنةـاري ،كـان
فرقةهـاً ،ألــف كتــا الرقــول اليســةط لريسـ مكانــة متنطــةط يف اإلقلــةم ببــدما انترقلــت الرئاســة ملرقايبــة تةمــي (.الرقــول اليســةط يف
أخيار متنطةط ،ص ص ،7-6ص).26
 - 2الرقول اليسةط يف أخيار متنطةط ،ابن بابا حةدة ،حترقة فرج حممود فرج ،مطيـوع مـع كتـا إقلـةم تـوات خـالل الرقـرنني الثـامن
ععر والتاسع ععر املالديني ،فرج حمود فرج ،ديوان املطيوعات اجلامبةة ،اجلزائر ،دس ،ص.15
 - 3حممد بن عيد الكرمي بن عيد احل (1374-1300هـ) الفرقةه املؤرخ ،قاضي الديار التواتةة ،أخذ عن العة سةدي عيد اهلل
البامل كوسام ،وأخذ عنه يلية العة سةدي أمحد ديدي .له الكواكب الربية يف املناقب اليكرية ،درة األقـالم يف أخيـار املغـر
ببد اإلسالم ،جوهرة املباين فةما ايت لدي من علماء األلف الثاين ،وحاشةة على شرح السةويي على ألفةة ابن مالـا ،وغـري
ذلا من الترقايةد والرقصائد(.النيذة يف تاري توات وأعالمها ص ص).192-189
 - 4ترقةةد يف تاري متنطةط ،حممد بن عيد الكرمي بن عيد احل اليكري ،خمطو خبزانة أوالد الرقاضي ،متنطةط ،ص.1
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اليت تبين البني ،وهذه التسمةة منطلرقة من تصور املكانة اليت كان يبطةها سكان إقلةم توات للماء.1
الفرع الثاني :الموقع الجغرافي لمدينة تمنطيط
ترقع مدينة متنطةط علـى ببـد 12كـم جنـو غـر مرقـر واليـة أدرار ،متتـد علـى هضـية صـخرية
مغطاة بالرمال متةل تدرجيةاَ من العرق إىل الغر  ،حنو املنخف الذي جبانب السيخة ،وتيبـد عـن واد
مســبود حبـوايل  35كــم شـرقاً .أمــا عــن موقبهــا الفلكــي فهــي ترقــع بــني خطــي عــر  46و 27مشــاالً،
و 0.15غرباً.2
نــدها مشــاالً زاويــة ســةد اليكــري ،مــن قصــور تةمــي ،والســيخة ،ومــن اجلنــو بوفــادي وقصــور
فنوغةل ،ومن الغر السيخة ،ومن العرق البرق واحلمادة.3
ال ختتلف مدينة متنطةط من حةث املالمح اجلغرافةة عن برقةة مدن اإلقلةم ،فنجـد السـيخة الـيت
حتدها من جهة الغر  ،والبرق من اجلهة العمالةة العرقةة ،واحلمادة يف اجلنو العرقي.
منــاخ املدينــة صــحراوي ميتــاز بــاحلرارة الع ـديدة واجلفــاف صــةفاً والــربد الرقــارس اجلــاف شــتاءً،
مع ندرة تساقط األمطار إال ما كان يف فصل اتريف ،والرياح املومسةـة فمنهـا الرقيلةـة والعـرقةة واجلنوبةـة
احلارة.4

 - 1البمارة اإلسالمةة يف متنطةط ،بن السويسي حممد ،مرقامات للنعر والتوزيع ،اجلزائر ،دس ،ص.61
 - 2ينظر نفسه ،ص 62بتصرف.
 - 3نفسه.
 - 4نظــام الرقضــاء يف منطرقــة ت ـوات خــالل الرق ـرنني 11و 12هجــري ،ببثمــان عيــد الــرمحن ،أيروحــة دكتــوراه ،إش ـراف حممــد بــن
أمبمر ،كلةة البلوم اإلنسانةة والبلوم اإلسالمةة ،جامبة وهران ،اجلزائر2016/2015 ،م .ص.111
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المطلب الثاني :سكان مدينة تمنطيط
قيل احلديث عن سكان مدينة متنطةط والككةية السكانةة اليت كانت علةهـا خـالل الرقـرنني 12
و13هـ ،البد لنا من أن نلرقي نظرة موجزة عن الرقيائل واألجناس اليت سكنت املدينة منذ نعاهتا.
الفرع األول :نشأة مدينة تمنطيط واألجناس التي تعاقبت عليها
إن الياحــث يف مســالة نعــاة املدينــة جيــد نفســه ضــائباً بــني الروايــات العــفوية والترقايةــد الرقلةلــة،
والدراسات االستعراقةة اليت تتحد عن نعاة مدينة متنطةط.
فنجــد مــن يرقــول أهنــا أدركــت امللــل الثالاــة الت ـوراة ،اإلجنةــل والرقــرآن .وأهنــا كانــت تاببــة ملصــر
الرقدمية واملةاه اجلارية حتت مساكنها من هندسة الرقـيط 1.إال أننـا ال جنـد مـا يؤكـد ذلـا إال يف الرويـات
العفوية.
وذهــب حممــد بــن عيــد الكــرمي إىل أن املدين ــة عرفــت التبمــري وات ـرا مث إعــادة التبمــري أكث ــر
من مرة ،والبمارة اليت هي علةها اآلن كانت قيل 700سنة من ا جرة.2
ويرجـع هـريودوت نعـاة املدينـة إىل الرقـرن الثـاين قيـل املـةالد؛ حةـث اسـترقر هبـا اجلةتـول ،وشـةدوا
مدينة متصركانة.3
كمــا أن الةهــود توافــدوا علــى املدينــة علــى دفبــات ابتــداء مــن الرقــرن الرابــع قيــل ا جــرة؛ هروب ـاً
مـن احلكـم الرومــاين الـذي ضـة علــةهم اتنـاق ،وبنَـوا قصــر أوالد مهـايل –أول قصـر ــم باملدينـة -عثــر
فةه على نرقوش بالبربية ترجع إىل 106ق ه.4
وبدايــة مــن الرقــرن األول هجــري بــدأ اإلســالم يــدخل املدينــة بفضــل التجــار والرقوافــل البــابرة،
والرقيائل الفارة أو املهاجرة إىل الصحراء.
 - 1ترقةةد يف تاري متنطةط ،ص.1
 - 2سلســلة الن ـواة يف إب ـراز شخصــةات مــن علمــاء وصــاحلي ت ـوات ،غةتــاوي مــوالي التهــامي ،املطيبــة احلديثــة للفنــون املطيبةــة،
اجلزائر،ج ،1ص.12
 - 3االستةطان والتوين بالوين البريب ،مرقدم مربوك ،دار الغر  ،وهران ،ص120
 - 4نظام الرقضاء مبنطرقة توات ،ص.112
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فكــان اســترقرار زناتــة باملدينــة ببــد انكســار دولــتهم بــاملغر علــى يــد امل ـرابطني ،وقتــل زعــةمهم
مس ــبود ب ــن وان ــد املغ ـراوي س ــنة 445ه ـ ــ ،فف ــروا إىل الص ــحراء واس ــترقر ال ـيب م ــنهم مبدين ــة متنط ــةط،
إىل جانب الةهود .وملا اشتدت سلطتهم ياليوا الةهود باإلسالم أو اجلزية أو اجلالء ،فاسلم مـنهم فرقـة
مسوا ببد ذلـا باملهاجريـة أو املسـلمانةون .وقيلـت فرقـة بـدفع اجلزيـة ،ومـن امتنـع أجلـتهم زناتـة وسـكنوا
مساكنهم.1
وبس ــرقو دول ــة اللمت ــون 2عل ــى ي ــد املوح ــدين س ــنة 530ه1135-م؛ ف ــرت ش ــرذمة م ــنهم
إىل تـوات وعمـروا قصـر تـايلوت بتمنطــةط ،مث عـادوا إىل العـمال يليـاً للثــار ببـد ترقهرقـر قـوة املوحــدين،

فاسترقر يف مساكنهم بب

عر املبرقل ،3فاختذهم املسلمانةون يداً ميسحون هبا بطش زناتة هبم.4

وك ــان الب ــر آخ ــر الواف ــدين إىل املدين ــة؛ فنزل ــت قيةل ــة أوالد داود يف الرق ــرن الس ــابع للهج ــرة،
وأسسوا قصر أوالد داود الذي صار فةما ببد قاعدة أسواق متنطةط ،بـه احلـدادون ،اتيـازون ،اجلـزارون
والبطارون.5
وببــدها نزلــت قيةلــة أوالد علــي بــن موســى ،وكــان أول مســترقر ــم برقصــر بوصــالح ،مث أوالد
ن ــي ،ويف الرق ــرن التاس ــع ن ــزل بتمنط ــةط الع ــة أب ــو ن ــي املنة ــاري واس ــترقر وقيةلت ــه برقص ــر جتبف ــرت،
قيل أن يتحولوا ألوالد علي بن موسى مث قصية أوال احلاج املامون.6

 - 1ترقةةد يف تاري متنطةط ،ص.1
 - 2دولة املرابطني.
 - 3عر املبرقل أصلهم من الةمن ،سكنوا برقفار املغر األقصى من جانب تلمسان إىل احملةط ،وملا دخلت زناتة املدن استوينوا
قص ـ ــور ت ـ ـ ـوات بالصـ ـ ــحراء(.عيد ال ـ ــرمحن بـ ـ ــن خل ـ ــدون ،الب ـ ــرب ودي ـ ـ ـوان امليت ـ ــدأ واتـ ـ ــرب ،دار الفك ـ ــر ،لينـ ـ ــان1981 ،م ،ج،6
ص ص).79-77
 - 4ترقةةد يف تاري متنطةط ،ص.1
 - 5الرقول اليسةط يف أخيار متنطةط ،ص.18
 - 6نفسه ،ص ص.29-23
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الفرع الثاني :سكان مدينة تمنطيط خالل القرنين  12و13الهجريين
كانت مدينة متنطةط عرب البصور مسترقراً للبديد مـن الرقيائـل ،وتسـمةات قصـورها البـامرة تـدل
علــى ذلــا ،فهــي كمــا رأينــا مــر علةهــا الرببــر والةهــود وزناتــة والبــر  ،ولكــن يف حــدود الدراس ـة الزمنةــة
املمتدة على يول الرقرنني  12و13ا جريني ،سنتطرق بلمحة موجزة عن الرقيائل اليت سكنت باملدينـة
يف تلا الفكة.
وأول مــا نيــدأ بــه يف هــذا الصــدد هــو ســةطرة الرقيائــل البربةــة ،بــل تفردهــا باملدينــة يف تلــا الفــكة
الزمنةة ،فنجد أن املدنةة مل يبـد يسـكنها ال الرببـر وال الةهـود ،وهـذا راجـع ألسـيا عـدة جنـدها متفرقـة
يف الترقايةد واملؤلفات احمللةة وغريها ،ونذكر منها:
 -1ســنة التــدافع فــي األر  :فالرقيائــل املتج ـاورة يف متنطــةط كانــت تنعــب بةنهــا خالفــات
تصــل إىل ح ــد احلــر وإخ ــالء الرقصــور ،ويف ه ــذا يرقــول ص ــاحب درة األقــالم "أن أه ــل أقيــور أغ ــاروا
على متنطةط وأخلوا قصر أزقور والعارف وتةط وأغالد وولغز" .1والةهـود الـذين أجلـتهم زناتـة ،واإلمـام
املغةلي .وقيائل أوالد ني الذين ضبفوا وانداروا ببد أن كانت م الغلية يف البدد والبدة بتمنطةط.2
 -2اتخــاع بعــا القبادــأل المدينــة محطــة :مث املواصــلة إىل أســفل ت ـوات أو حــى صــحاري
تنزروفت وا رقار وغر إفريرقةا.

3

 -3ع ــودة الن ــالحين السياس ــيين :بب ــد تغة ــري األوض ــاع ال ــيت اض ـطرهتم للن ــزوح ،كم ــا حص ــل

مع اللمتون ببد سـرقو دولـة املوحـدين سـنة610ه ـ1213-م 4.حةـث وصـف ابـن خلـدون عـودهتم
إىل املغ ــر برقول ــه":فلما ملك ــت زنات ــة ب ــالد املغ ــر ودخلـ ـوا إىل األمص ــار وامل ــدن ،ق ــام ه ــؤالء املبرق ــل
يف الرقفار وتفردوا يف اليةداء فنموا منواً ال كفاء له"،5

 - 1درة األقالم يف أخيار املغر ببد اإلسالم ،حممد عيد الكرمي ، ،خمطو خبزانة العة سةد امحد ديدي ،دون رقم ،ص.5
 - 2الرقول اليسةط يف أخيار متنطةط ،ص .22
 - 3نظام الرقضاء مبنطرقة توات ،ص.96
 - 4ترقةةد يف تاري متنطةط ،ص.1
 - 5البرب وديوان امليتدأ واترب ،مصدر ساب ،ج ،6ص ص.77
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 -4منطق البقاء لألقوى :وكانت الرقـوة إىل جانـب البـر  ،فرقـد عظمـت شـوكتهم علـى زناتـة

ببد إمهال الصحراء ،1،فانترقلوا عنها إىل مشال الصحراء ،وجنوهبا.

وتكربوا ،وتنافسوا الرئاسـة ،وأهرقـوا
 -5الصراعات الداخلية :كما حد لزناتة فإهنم ملا عتوا ّ

الدماء ،ذهيت رنهم ،وفعلوا.2

وللح ـ ـ ــديث ع ـ ـ ــن الرقيائ ـ ـ ــل البربة ـ ـ ــة ال ـ ـ ــيت كان ـ ـ ــت ترقط ـ ـ ــن باملدين ـ ـ ــة آن ـ ـ ــذاك نستص ـ ـ ــحب برق ـ ـ ــاء
م ـ ــا ك ـ ــان عل ـ ــى م ـ ــا ك ـ ــان ،خاص ـ ــة م ـ ــع ن ـ ــدرة املراج ـ ــع ال ـ ــيت تبرض ـ ــت للس ـ ــكان خ ـ ــالل ه ـ ــذه الف ـ ــكة،
وألنــه علــى حســب مــا ايلبــت علةــه يف املخطويــات واملطيوعــات وحــى الروايــات العــفهةة؛ أن الرقيائــل
باملدينة مل تتغري من ذلا الوقت إىل يومنا هذا إال ما كان من نزول بب األشراف هبا.
ونذكر الرقيائل حسب ترتةيها اجلغرايف من العرق إىل الغر كما يلي:
 -1أوالد أبو ني املنةاري برقصية أوالد احلاج املامون.
 -2أوالد سةد اليكري جبهة املرابطني-مسكن قيائل أوالد َحممد-
 -3أوالد سةدي ناجم برقصر تايلوت.
 -4أوالد عمراوي برقصر عمراقيور.
 -5أوالد علي بن موسى برقصر أوالد علي بن موسى.

 - 1درة األقالم ،ص.05
 - 2نفسه ،ص.19
 - 3ينظر الرقول اليسةط ،ص ص .20-19ص.28

3
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الفرع الثالث :التركيبة السكانية لمدينة تمنطيط خالل القرنين 12و13هجري
إن السـكان يف مدينــة متنطـةط كغــريهم مـن ســكان إقلــةم تـوات ،لــديهم تركةيـة ســكانةة ال تكــاد
ختتلــف مــن قيةلــة إىل أخــرى ،سـواء يف الرقصــر الواحــد ،أو الرقصــور املتجــاورة؛ فنجــد أن الرقصــر الواحــد
يض ـ ــم ألموع ـ ــة م ـ ــن الطيرق ـ ــات االجتماعة ـ ــة ال ـ ــيت أفرزهت ـ ــا الظ ـ ــروف االقتص ـ ــادية واملواري ـ ــث الثرقافة ـ ــة،
واليت نرقسمها إمجاالً إىل اال ييرقات.
الطبقة األولى :طبقة األحرار
تضــم هــذه الطيرقــة كــل الرقيائــل األح ـرار الوافــدين إىل املدينــة ،مــن خمتلــف األجنــاس .وتنرقســم
هــذه الطيرقــة إىل االاــة أقســام علــى حســب انتمــاء الرقيةلــة ونســيها ،وألننــا نــتكلم عــن مدينــة متنطــةط
والــيت قررنــا ســابرقاً انــداار الرقيائــل الرببريــة والةهوديــة والزناتةــة منهــا قيــل الرقــرن  12هجــري فستنحصــر
دراستنا يف أقسام النسب البريب ،واليت تنحصر يف قسمني لغةا قسم األشراف باملدينة.
 -1المرابطون :ميثلـون الدرجـة الثانةـة مـن حةـث السـلم االجتمـاعي يف تـوات ببـد األشـراف،
وهــم علــى خــالف غــريهم مــن ييرقــات اجملتمــع الت ـوايت ال ميثلــون عنص ـراً إانة ـاً؛ بــل احتل ـوا هاتــه املرتيــة
علـى أسـاس اختصاصــهم بـاألدوار الدينةـة واإلصــالحةة ،أو انتسـاهبم ألهـل اإلصــالح والزهـد والــدين.1

وهبــذا املبــأل فــاملرابطني كتســمةة لطيرقــة اجتماعةــة بــاجملتمع الت ـوايت لةســت ـا عالقــة بالدولــة املرابطةــة.
وأصـلها مــن مصــطلح الربــا الــذي ارتــيط يف التـاري اإلســالمي باجلهــاد ومحايــة أر اإلســالم وحراســة
الثغــور ،مث باحنســار حركــة الفــتح صــار للربــا مــدلول ارقــايف 2يف احلــرص علــى تطية ـ تبــالةم اإلســالم،

وما التزمه أهلها من إنعاء الزوايا للضةافة والتبلةم.
ونظى املرابطون باملدينة باالحكام واملنزلة الرفةبـة متتـد إىل كافـة اإلقلـةم؛ لكـوهنم ميثلـون اجلانـب
البلمــي والــديين واحلةــاد السةاســي خاصــة يف احلــرو الــيت كانــت تبــاين منهــا منطرقــة تـوات ،والــيت تبتــرب

 - 1ت ـوات مســامهة يف دراس ــة ألتمبــات الواح ــات وتار هــا ،حمم ــد أعفةــف ،منع ــورات كلةــة اآلدا والبل ــوم اإلنســانةة بالرب ــا ،
املغر 2014 ،م ،ص.137
 - 2نـوازل الزجلـوي ،حممــد الزجلـوي ،دراســة وحترقةـ جـرادي حممـد ،أيروحـة دكتــوراه ،إشـراف ســباد سـطحي ،كلةــة أصـول الــدين
والعريبة واحلضارة ا إلسالمةة ،جامبة األمري عيد الرقادر للبلوم اإلسالمةة قسنطةنة ،اجلزائر ،2011/2010 ،ص.46
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مدينة متنطةط من أهم أيرافها.1
ومرابط ـ ــوا مدين ـ ــة متنط ـ ــةط يتمثل ـ ــون يف أوالد أيب ن ـ ــي املنة ـ ــاري ،وأوالد س ـ ــةد اليك ـ ــري وأوالد

عمراوي.2

 -2العــرب :يــايت هــذا الرقســم يف املرتيــة الثانةــة يف الســلم االجتمــاعي ملدينــة متنطــةط؛ ويضــم
البر األحرار الذين مل ينتسيوا للنسب العريف ومل يكتسـيوا وقـار البلمـاء والصـالح-املرابطـون -وهـم
ميثلون الف،ة البريضة من السكان ،وعلى عاترقهم ترقوم أسـواق املدينـة ،فمـنهم التجـار وعمـال احلوانةـت
ومالك اليساتني ،ميثلون أهل العوكة يف مدينـة متنطـةط كمـا يف تـوات عامـة؛ ملـا ـم مـن ارقـل اقتصـادي
وسةاسي.3
وينتمــي ــذا الرقســم مــن قيائــل مدينــة متنطــةط كــل مــن أوالد علــي بــن موســى 4وأوالد ســةدي
ناجم.
الطبقة الثانية :الحراطين
وهــي ف،ــة الزنــوج الــذين ينحــدرون مــن أصــول إفريرقةــة ،نزح ـوا إىل مدينــة متنطــةط وت ـوات عامــة،
ألسيا سةاسةة واقتصادية ،قـادمني مـن اجلنـو هروبـاً مـن اجملاعـة واحلـرو  .أو مـن العـمال الغـريب-
املغــر األقصــى -هروب ـاً مــن هجــوم الرقيائــل الصــحراوية ،واضــطهاد األح ـرار ــم .5إضــافة إىل احملــررين

من البيةد اجمللوبني من السودان وذريتهم .وهذا التداخل بةنهم وبني احملررين من البيةد يف الطيرقة جبل
بب ـ

الدارســني يــذهب إىل أن اســترقدامهم لت ـوات وغريهــا مــن الواحــات كــان علــى يــد جتــار الرقة ـ ،6

وي ــذهب غ ــريهم إىل أن ق ــدومهم االض ــطراري م ــن مـ ـواينهم األص ــلةة ،دون م ــال يف غال ــب األحـ ـوال،
 - 1نظام الرقضاء مبنطرقة توات ،ص.88
- 2ينظر الرقول اليسةط ،ص ص.20-19
 - 3نظام الرقضاء مبنطرقة توات ،ص.90

 - 4وإن كانت شجرة نسيهم تعري لكوهنم أشراف أدارسة .4إال أنه ال ميكن لنا أن نصنفهم من قسم األشراف ،ألهنم ال ميثلون
هذه الطيرقة من حةث احلضور االجتماعي ،فدورهم ومكانتهم باجملتمع تتناسب مع قسم البر .
 - 5تعري الدراسات إىل وجود عناصر بعرية سـوداء كانـت تسـتوين اجلنـو املغـريب ،تعـري ـا النصـوص التار ةـة تـارة بـاالاةوبةني
وتارة بالكوشةني(.نوازل الزجلوي ص ص)42-41
 - 6يعري ذا الرأي دون أن يتيناه مؤلف :توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها ،ص.148
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مرقارنة بطيرقات األحرار األخرى اليت كان قدومها لتوات عامة ألسيا سةاسةة ،أو دعوية ،ما مكنهم
من ابتةاع األراضي ،والتوسع يف األرزاق.
وقل ــة ذات ي ــد هات ــه الطيرق ــة واحتك ــار م ـ ـوارد األرزاق عل ــى ييرق ــة األح ـ ـرار ،ك ــان عائرقـ ـاً أم ــام

اســترقال م بامللكةــة ،1حــى وإن متكــن الفــرد مــنهم مــن امــتالك أر فلــم تكــن لتكفةــه وعةالــه ناهةــا

عــن تكــالةف شـراء املــاء الــالزم للــري ،2ويصــور صــبوبة ذلــا أن حريــاين قضـى أرببــني ســنة لةــوفر ــن

شــراء حيتــني 3مــن املــاء، 4فكــان جــل عملهــم كخماســني يف أراضــي األحـرار ،إضــافة إىل أعمــال الينــاء
واحل ــرف الةدوي ــة ،وحف ــر الفرق ــاقري ،فرق ــد كان ــت ــم مع ــاركة يف احلة ــاة االقتص ــادية كة ــد عامل ــة فرق ــط،
وانبدمت معاركتهم يف احلةاة السةاسةة للمدينة.
فكــان حضــورهم باملدينــة وغريهــا مــن مــدن اإلقلــةم ميثــل التكامــل االقتصــادي بــني رأس املــال

املادي ،ورأس املـال اليعـري 5.يف حماولـة مـن سـكان املدينـة ندسـة يريرقـة ـذا التكامـل وإرسـاء أسـس
البالقة االجتماعةة واالقتصادية ،من خالل نظام اتماسة واتراصة-تاجري األر واملنازل.-
وتوسبت هذه الطيرقة ببدما انضمت ا ييرقة البيةد بتوقةع اجلزائر على اتفاقةة حترير البيةد.6

 - 1توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها ،ص.147
 - 2إقلــةم ت ـوات خــالل الرق ـرنني الثــامن ععــر والتاســع ععــر املالديــني ،فــرج حمــود فــرج ،دي ـوان املطيوعــات اجلامبةــة ،اجلزائــر ،دس
ص.56
 - 3مثأل حية وهي مرقةاس لكمةة املاء يف الفرقارة.
 - 4ينظر توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها ،ص.156
 - 5مرقابلــة شخصــةة مــع الســةد بك ـراوي احلــاج عيــد الرمحــان ،املســؤول عــن مكتيــة أوالد الرقاضــي ،أدرار ،2019/03/11،ســا
.13:00
 -6اجلمهوريــة اجلزائريــة الدمرقرايةــة العــبيةة ،اجلريــدة الرمسةــة ،البــدد 66املؤرخــة .1963/12/14املرســوم الرئاســريقم 340/63
بتاري 1963/09/11م ،املتضمن املصادقة على اإلتفاقةة اتاصة بالرق.
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الطبقة الثالثة :العبيد
تتكــون هــذه الطيرقــة مــن الرقة ـ اجمللــوبني مــن الســودان .1كبيةــد للرقةــام باتدمــة ،حةــث كانــت

وجتل ــب اإلم ــاء م ــنهم للتس ــري ،2وللمس ــاعدة
توك ــل ــم أعم ــال الين ــاء وحف ــر اآلب ــار وشـ ـ الفرق ــاقريُ ،

يف خدمــة اليةــوت واليســاتني ،وتعــكل هــذه الطيرقــة قاعــدة ا ــرم يف اجملتمــع التمنطةطــي ،3فــالفرق بةنهــا
وبــني ييرقــة احلـرايني ،أن البيــد ييــاع ويعــكى ،أمــا مــن اجلانــب االقتصــادي ،فترقرييـاً ــم نفــس األدوار،
مع اختالف يف البائد والضمان ،فالبيد يف ضـمانة سـةده مؤونتـه ومؤنـة عةالـه ،يف مرقابـل عملـه وعمـل
أهله ،يف أمالك السةد ،أما احلرياين فيةنه وبني املالا عمولته املتف علةها عرفةاً مـع اختالفـات يفةفـة
بــني املــدن وقصــور الواحــات حبســب تغــري ــروف اإلنتــاج ،والــيت غالي ـاً مــا تكــون نســية مــن احملصــول،
أو تــار تاجريهــا لــه مبرقابــل حمــدد ومضــمون ،ومالــا األر خمــري بــني هاتــه األن ـواع مــن املبــامالت،
علـى حســب تكلفــة كــل منهــا ،وعلــى حســب ضـمان ووفــرة منتــوج األر ووفــرة املةــاه ،فإمــا أن تــار
عمــل عيةــده يف أرضــه ،وال يكلــف البمولــة ،أو تــار الغريــب-اتمــاس أو ات ـراص -مســتغالً دوافبــه
للفائدة اليت تص هبا عند زيادة اإلنتاج سواء من با املعاركة-اتماس -أو اإلجارة-اتراص.-

 - 1مثلت قضةة أللو السودان مسالة للمراجبات الفرقهةة باإلقلةم ،ملا فةها من املخالفات العرعةة ،أمهها تلا اليت كانت بني
أمحد بابا التميكيت ،ابن أ املزمري ،والسبةد قديورة .خاصة ما يتبل مبن جلب من بلد ُعلم إسالم أهلها،
 - 2بناء على اتالف يف أصل عيودية أللو السودان ،فرقد كان أهل البلم والصالح باإلقلةم ككـل يتورعـون عـن إدخـا م فةمـا
ملك ــت إمي ــاهنم لتسـ ـري ،فةخت ــارون عرق ــد ال ــزواج عل ــى نس ــاء البية ــد للع ــيهة الرقوي ــة يف عي ــوديتهم .عل ــى خ ــالف عام ــة أه ــل
اإلقلةم(.مرقابلة مع بكراوي احلاج عيد الرمحن)
 - 3نوازل الزجلوي ،ص.41
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المبحث الثاني :مكانة مدينة تمنطيط في إقليم توات
أدت مدينة متنطةط أدواراً هامة يف اإلقلةم التوايت ،ومن خـالل هـذا امليحـث نـربز مكانـة املدينـة
يف احلةاة االقتصادية والبلمةة ،ونؤجل احلديث عن احلةاة السةاسة للميحث الثالث.

المطلب األول :الحياة االقتصادية في مدينة تمنطيط
قي ــل التط ــرق للمكان ــة االقتص ــادية للمدين ــة يف إقل ــةم تـ ـوات؛ نس ــتظهر أه ــم موارده ــا يف الف ــرع
األول ،مث نربز أمهةتها يف اإلقلةم وخارجه.
الفرع األول :الموارد االقتصادية لمدينة تمنطيط
أهــم األنعــطة االقتصــادية يف مدينــة متنطــةط ه ـي الزراعــة والتجــارة وهــذا ال يبــين أن املدينــة ال
تتوفر على موارد أخرى ،إال أهنا أقل أمهةة ،ونذكر من أنعطتها االقتصادية ما يلي:
 -1الزراعة :تبترب أهم مورد للمدينة؛ ذلا أهنا وإن كانت مدينة صحراوية ،فوفرة املةاه فةها،
وهندسـة آبارهــا جبلتهــا مدينــة زراعةــة ،خاصــة وأن املــاء جاءهـا مــن اجلهــات الثالاــة شــرقاً وغربـاً وقيلــة،
خبالف غريها من مدن اإلقلةم.1
وأهم منتجاهتا التمور ،إضافة إىل احليو وخضر حو اليحر األبة املتوسط 2اليت ال تكاد
حترق االكتفاء لسكان املدينة ،فةما عدا التمور ،اليت كانت غالب قـوت سـكان املدينـة ،وسـلبة جتاريـة
حمــل تيــادل بــني أس ـواق املدينــة ،وأس ـواق العــمال ،واألس ـواق اإلفريرقةــة ،إضــافة إىل بب ـ املزروعــات
الرقابلة للتسوي كالفلفل واحلناء.3

وكان ــت ك ــل منتج ــات النخل ــة مس ــتبملة يف احلة ــاة الةومة ــة لس ــكان املدين ــة ،بداي ــة م ــن اجلري ــد
واجلذوع يف اليناء ،وصوالً إىل السبف يف صناعة األيياق والرقفف ،اليت كانت تبد من السلع املصدرة

من املدينة ،إضـافة إىل التمـر ،لليةـع يف أسـواق بـالد السـودان أو املرقايضـة ،مرقابـل جلـب السـلع املتـوفرة
يف أس ـواقهم ،خاص ــة اللح ــوم اجملفف ــة والبية ــد .أو أسـ ـواق الع ــمال اإلفريرق ــي ،مرقاب ــل جل ــب مع ــترقات
 - 1الرقول اليسةط يف أخيار متنطةط ،ص.14
 - 2إقلةم توات خالل الرقرنني الثامن ععر والتاسع ععر هجريني ،ص.58
 - 3توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها ،ص.113
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احللةب ،واملنتجات احلةوانةة ككل.1
 -2تربيــة الحيوانــات :ال تكــاد تبتــرب تربةــة احلةوانــات نعــا اقتصــادي مبدينــة متنطــةط؛ نظ ـراً
للطيةب ــة الص ــحراوية للمدين ــة ،واحنس ــار األراض ــي الرعوي ــة هب ــا ،فه ــي ال تتب ــدى كوهن ــا نع ــاياً منزلةـ ـاً،
ال يكفــي يف أغلــب األح ـوال لســد حاجــة املــريب نفســه .فكانــت املدينــة تبتمــد علــى أس ـواق الســودان
الغ ــريب ،والع ــمال اجلزائ ــري يف س ــد حاجاهت ــا م ــن اللح ــوم ومع ــترقات األلي ــان ،مبرقايض ــتها ب ــالتمور ،أو
شرائها بثمن التمور املياعة يف أسواقها.2
 -3الحـ ــرف والصـ ــناعات اليدويـ ــة :إن احلـ ــرف والصـ ــناعات الةدويـ ــة عرف ــت ازده ــارا كي ـ ـرياً
مــع ازدهــار التجــارة هبــا ،ونعــا األسـواق ،و لــت هــذه احلــرف لفــكة مبتــربة خمتصــة بــالةهود ،وبــإجالء
الةه ــود م ــن املدين ــة ،انترقل ــت ه ــذه احل ــرف إىل غ ــريهم وبرقة ــت بيرق ــاء الس ــوق؛ حة ــث كان ــت ح ـوانةتهم
متجاورة يف سوق املدينة ،ومن أهم هذه الصناعات واحلرف نذكر:
أ -الحــدادة :والــيت كانــت تككــز علــى صــناعة وصــةانة األدوات املســتبملة يف الزراعــة ،3إضــافة
إىل األسلحة ،خاصة يف الرقرنني 11و12ه ،أين كان اإلقلـةم يـدور يف دوامـة احلـرو الداخلةـة ضـمن
فتنة نمد وسفةان ،اليت عصفت بـاإلقلةم ككـل .إضـافة إىل النعـايات الـيت ميارسـها احلـدادون لصـةانة
وجتهري الرقوافل البابرة ألسواق املدينة.4

ب -النجـ ــارة :كان ــت منحص ــرة يف م ــا يتبل ـ ـ بالين ــاء واألب ـ ـوا  ،وص ــناعة الص ــنادي حلف ــا
األمتبة ،وألغرا جتارية حلمل سلع الرقوافل ،يذكر صاحب الرقول اليسةط ،أن أسواق املدينـة كـان هبـا
اال ائة وستون حانوتاً للنجارين.5

 - 1اعتماداً على الروايات العفوية لنزول محةان بتمنطةط والتيادل الذي كان يستفةد منه الطرفان.
 - 2الوضع االقتصادي بإقلةم توات من خالل خمطو نوازل الغنةة يف الرقرن12و 13هجريني 18و19مةالديني ،هرباش زاجةـة،
أيروحـ ــة دكتـ ــوراه ،إش ـ ـراف بـ ــن نبةمـ ــة عيـ ــد احلمةـ ــد ،كلةـ ــة البلـ ــوم اإلنسـ ــانةة واحلضـ ــارة اإلسـ ــالمةة ،جامبـ ــة وه ـ ـران ،اجلزائـ ــر،
2012/2011م .ص.219
 - 3توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها ،ص.113
 - 4ينظر توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها ،ص.116
 - 5الرقول اليسةط يف أخيار متنطةط ،ص.03
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ج -صــناعة الحلــي :احتلــت مدينــة متنطــةط الصــدارة يف ألــال صــناعة احللــي علــى كافــة مــدن
اإلقلةم ،حةـث أن الةهـود الـذين سـكنوا املدينـة برعـوا يف صـناعة احللـي الذهيةـة والفضـةة ،وور ببـ
حرفةي املدينة هاته احلرفة فةما يتبل باحللي الفضةة.1
 -4التجــارة :مثلــت التجــارة أن ـذلا مصــدراً مهم ـاً للثــروة وتغذيــة احلةــاة االقتصــادية للمدينــة،

ومــدها بالســلع الــيت نتاجهــا الســكان وال تنتجهــا مــدينتهم .فســكان املدينــة وإن كــانوا مالكـاً ل راضــي
الزراعةـ ــة ،فـ ــإن نعـ ــايهم مل يكـ ــن الزراعـ ــة ،العتمـ ــادهم علـ ــى البيةـ ــد واتماسـ ــني فةهـ ــا ،أمـ ــا األح ـ ـرار
فكــان نعــايهم األساســي التجــارة ،خاصــة مــع الســودان الغــريب ،ومــدن العــمال اإلفريرقــي ،إضــافة إىل
جتــارهتم يف أســوق املدينــة مــع الرقوافــل البــابرة ملــدينتهم للتجــارة أو احلـ ؛ باعتيارهــا حمطــة يف أهــم يريـ
يربط بني مدن ما ببد الصحراء يف السودان ،وبلدان املغر األقصى ،واألوسط واألدىن.2

ومــن أهــم الســلع التجاريــة يف املدينــة التمــر ،فهــو أهــم مــا تصــدره املدينــة ل س ـواق األخــرى،
ومص ـ ــدر البمل ـ ــة ل ـ ــديها ،أم ـ ــا الس ـ ــلع املس ـ ــتوردة فتتمث ـ ــل يف اللح ـ ــوم ومع ـ ــترقات األلي ـ ــان والص ـ ــوف،
ال ــيت تبتم ــد فةه ــا عل ــى م ــدن الع ــمال ،أم ــا م ــدن الس ــودان فتبتم ــد علةه ــا يف جل ــب اللح ــوم اجملفف ــة،
والبيةد.
كما ال تفوتنا اإلشارة إىل الدور الـذي لبيـه جتـار متنطـةط وسـوقهم يف ألـال الوسـاية التجاريـة،
فكــان مــن ضــمن نعــاياهتم التجاريــة إيصــال ســلع العــمال إىل مــدن الســودان ،والبكــس ،مــن خــالل
قوافل يتولوهنا ،أو من خالل عرضها يف سوق املدينـة حـى تتسـأل لبـابري املدينـة ،والـيت وصـلت أوجهـا
حــني كــان التجــار يرقصــدون املدينــة مــن أجــل الســوق ،ولــةس باعتيارهــا حمطــة قوافــل ،فهــذا كــان يــوفر
علةهم معرقة السفر ،بتوفري السلع اليت يرقصدون شراءها ،ونفاذ السلع اليت نملوهنا لليةع.3

 - 1الوضع االقتصادي بإقلةم توات من خالل نوازل الغنةة ،ص.230
 - 2ينظر توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها ،ص.113
 - 3إقل ــةم تـ ـوات خ ــالل الرقـ ـرنني الث ــامن عع ــر والتاس ــع عع ــر هجـ ـريني  ،ص63؛ تـ ـوات مس ــامهة يف دراس ــة ألتمب ــات الواح ــات
وتار ها ،ص ص.97-95
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الفرع الثاني :األهمية االقتصادية لمدينة تمنطيط
متت ــع إقل ــةم تـ ـوات بامهة ــة اقتص ــادية ألن ــه ك ــان ي ــؤمن املب ــرب اآله ــل بالس ــكان وس ــط الص ــحراء
بـ ــني مشـ ــال إفريرقةـ ــا وجنوهبـ ــا ،ونظ ـ ـراً لكـ ــون متنطـ ــةط ترق ــع وسـ ــط هـ ــذا اإلقلـ ــةم فرقـ ــد اكتس ـ ـيت أمهةته ــا
االقتصادية من أمهةته؛ فالرقوافل التجارية تتخذ من املدينة مركز عيور واسكاحة ،وسوقاً أيضاً.
 -1أهمية محور تمنطيط في تجارة القوافأل :تتجلى مكانة املدينة االقتصادية يف كوهنا ترقع
يف يري ـ الرقوافــل خاصــة مــن وإىل الســودان الغــريب ،مــع مــا قدمتــه مــن أمــان ومحايــة للرقوافــل الــيت تبــرب
الصحراء ،ما جبلها حتل حمل الطري البابر مبدينة بودة؛ والـذي كثـرت بـه الغـارات وصـارت الرقوافـل بـه
ال تـامن علــى املــال وال الــنفس .فنجــد ابــن خلــدون يرقــول فةهــا" :ولرقــد كانــت بــودي وهــي أعلــى تلــا
الرقصور بناحةة الغر من السوس هي الركـا إىل واآلتـن الثغـر األخـري مـن أعمـال مـايل ،مث أمهلـت ملـا
صارت األعرا من بداية السوس يغريون على سابلتها ،ويبكضون رفاقها ،فككـوا تلـا وهنجـوا الطريـ
إىل بالد السودان من أعلى متنطةت". 1
وجند ابن خلدون يعري إىل أن فواكه بالد السودان كانت متر بطري متنطةط من تلمسان ،كمـا
2
يعري إىل أهنا حمطة للتجار املكددين بني املغر األقصى ومايل.
وميكن حصر األسواق اليت ارتيطت هبا جتارة الرقوافل اليت كانت متر على املدينة يف:
أ -أسواق السودان الغريب،
 أسواق تافةاللت وسجلماسة ومراكش باملغر األقصى،ج -أسواق غدامس وغات ويرابلس وجنو تونس،
د -قيائل الطوارق والرببر الضاربة جنو توات.
ز -أسواق العمال اجلزائري.

 - 1البرب وديوان امليتدأ واترب،ج ،7ص.77
 - 2نفسه ،ج ،1ص.70ج ،7ص.77
 - 3إقلةم توات خالل الرقرنني الثامن ععر والتاسع ععر هجريني ،ص.70

3
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 -2أهميـ ــة مدينـ ــة تمنطـ ــيط كمركـ ــز عبـ ــور :إىل جانـ ــب األمـ ــن ومحايـ ــة الرقوافـ ــل التجاريـ ــة،
واالســترقالل السةاســي الــذي جبلهــا تتيــادل مــع مجةــع الــدول احملةطــة هبــا ،فرقــد قــدمت مدينــة متنطــةط
خـدمات لوجســتةة أخـرى مبفهــوم البصــر للرقوافـل الــيت اختـذهتا مركـزاً للبيــور ،متثلـت أساسـاً يف اتــدمات
اليت حتتاجها الرقوافل ،واحلـرف الـيت تضـمن ـم الصـةانة خاصـة احلـدادة والنجـارة ،وازدهـر هبـا الصـرف،
إضــافة إىل تــوفري املــاوى ،واملؤونــة باألســبار املناســية ،وازدهــرت صــناعة الصــابون ،وانتعــرت احلمامــات
باملدينــة .1إضــافة إىل تــوفري املرافرقــة للصــفرقات التجاريــة الــيت تبرقــد باملدينــة وذلــا حتــت إشـراف هة،ــات
خاصة 2،اليت كانت حترص على ضيط املكايةل واملوازين وتواة الصفرقات ،والفصل يف اتصومات.
 -3أهميــة ســون تمنطــيط :نظـراً للنعــا الــذي كانــت تبرفــه التجــارة عــرب يريـ الرقوافــل املــار

باملدينة ،ازدهرت أسواق املدينة وتنوعت السلع املبروضة هبا من سلع العمال واملغر األقصى ،وسلع
الس ــودان الغ ــريب ،إض ــافة إىل الس ــلع احمللة ــة ،األم ــر ال ــذي جب ــل الرقواف ــل ترقص ــدها للتج ــارة ،مس ــتغنةة
هب ــا عـ ــن البيـ ــور إىل األس ـ ـواق األخـ ــرى ،واألمـ ــر ك ــذلا بالنسـ ــية للرقوافـ ــل الرقاصـ ــدة بةـ ــت اهلل احل ـ ـرام،
3
فكانت تتمول منها لتوفر السلع هبا وباسبار منخفضة.
وكخالصة ألمهةة مدينة متنطةط التجارية يرقـول ابـن بابـا حةـدة ":فـاعلم أن متنطـةط اسـم املدينـة
يف إقل ــةم تـ ـوات ،وه ــي هب ــا قاع ــدة اجتم ــع فةه ــا البل ــم والوالي ــة واإلم ــارة والديان ــة والرياس ــة ،انتص ــيت
هبا األسواق والصنائع والتجارة واليضائع ،وكاد أن ال يسـتغين عنهـا غـين وال زاهـد ،ملـا فةهـا مـن الـدين،
فهــي مــورد الركيــان ،وحمعــر البربــان ،ورئةســة اليلــدان ،تنصــت لعــبرها اجلـريان ،ويردهــا الظمـ ن ،وترت،ــي
4
هبا التجار يف األوان ،وال يرقتنع ذو سلبة إال بسبرها".

 - 1الرقول اليسةط يف أخيار متنطةط ،ص.03
 - 2إقلةم توات خالل الرقرنني الثامن ععر والتاسع ععر هجريني ،ص.68
 - 3توات مسامهة يف دراسـة ألتمبـات الواحـات وتار هـا ،ص ص.127-117إقلـةم تـوات خـالل الرقـرنني الثـامن ععـر والتاسـع
ععر هجريني ،ص.69
 - 4الرقول اليسط يف أخيار متنطةط ،ص.14
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المطلب الثاني :المكانة العلمية لمدينة تمنطيط
اكتســيت مدينــة متنطــةط مكانــة علمةــة يف إقلــةم ت ـوات لبــدة أســيا أمههــا اســترقطاهبا للبلمــاء
الوافدين ،أو البابرين ا ،ولبيت هبذا دوراً هاماً يف احلةاة البلمةة يف اإلقلةم.
الفرع األول : :أسباب الدهار العلوم الشرعية بالمدينة
إن املكانة البلمةة اليت اكتسيتها مدينة متنطةط ترجع ألسيا عدة ميكن ترقسـةمها إىل أسـيا
جغرافةة ،أسيا سةاسةة ،أسيا دعوية وأسيا اقتصادية.
 -1األسـ ــباب الجغرافيـ ــة :وتتمث ــل يف أن املدين ــة كان ــت حمط ــة يف يري ـ ـ الرقواف ــل إىل احل ـ ـ
والتجــارة ،مــا مسـح للبلمــاء ويليــة البلــم مــن مباينــة املدينــة ،األمــر الــذي اســتهوى الكثــري مــنهم لإقامــة
هبا ،خاصة البلماء الفارين من الصراعات أو الذين خرجوا من بلداهنم إنكاراً للفسـاد الـذي عـم فةهـا.
واألم ــر ك ــذلا بالنسـ ــية لطـ ــال البل ــم يف املدين ــة ،فمـ ــنهم م ــن كان ــت رحلت ــه لطلـ ــب البل ــم فوج ــده
يف املدينة ،ومنهم من كانت رحلته لغري ذلا فوجد حلرقات التدريس هبا فانتهـل منهـا .1واملدينـة تبتـرب

حمط ــة للمسـ ــافرين ،ويـ ــال البل ــم فمنهـ ــا يركيـ ــون للحواضـ ــر األخـ ــرى لطلـ ــب البلـ ــم ،وقـ ــد يسـ ــتغنون
عن بب الرحالت ،لتوافد البلماء علةها.
 -2األســباب السياســية :ألن متنطــةط كيرقةــة مــدن اإلقلــةم مل تكــن ختضــع يف مبظــم أوقاهتــا
حلك ــم س ــلطان مب ــني ،إال م ــا ك ــان م ــن التيبة ــة الص ــورية ال ــيت تنحص ــر يف مج ــع الضـ ـرائب واإلت ــاوات،
وهــذا يــتالءم مــع الظــروف الــيت كانــت تضــطر البلمــاء إىل اتــروج مــن أويــاهنم ،إضــافة إىل الكحةــب
الـذي كــانوا جيــدوه مــن ســكان املدينـة والتســهةالت والبــرو الــيت كانــت تـوفر ــم مــن ر ســائها ،بدايــة
م ــن اإلم ــام اليط ــوي ال ــذي رحي ــت ب ــه قيائ ــل أوالد َحمم ــد ،وس ــكن يف مس ــاكنهم ،وك ــذا الع ــة عم ــر
بـن موسـى بـن حممـد بـن عمـر اليـاز وابنةــه ،والعـة سـةدي أبـو نـي املنةـاري ومتسـا قيةلـة أوالد علـي
بن موسى بيرقائه وقيةلته باملدينة.

2

 - 1كما هو احلال مع العة سةدي ناجم ،أحد أولةاء املدينة الصاحلني.
 - 2ينظــر ترمجــة وجةــزة لــيب علمــاء إقلــةم ت ـوات ،حممــد البــامل اليك ـراوي ،خمطــو مبكتيــة حممــد البــامل ،حاســي الرقــارة ،املنةبــة،
اجلزائر ،دون رقم ،ص ص.09-01
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 -3األســباب الدعويــة :إن البلمــاء الــذين اســترقروا باملدينــة إضــافة إىل كوهنــا تُالئــم ميتغــاهم

م ــن االرحت ــال ع ــن أوي ــاهنم ،فه ــي تب ــد أرض ـاً خص ــية لل ــدعوة؛ مبـ ـا وج ــدوه م ــن حاج ــة الن ــاس للبل ــم،
وتبطع ــهم ل ــه ،فاخت ــار ببض ــهم اليرق ــاء باملدين ــة لس ــد ه ــذا ال ــنرقص ،فين ـوا املس ــاجد ،وعرق ــدوا حلرق ــات
التدريس ،حى ارتضاهم الناس قضاة يفصلون بني أهل املدينة ،وأهل اإلقلةم ككل.
 -4األســباب االقتصــادية :وتتمثــل يف كــون املدينــة كانــت قطي ـاً اقتصــادياً ،فهــذا وحــده ميثــل

عنصــر جــذ للجماعــات اليع ـرية مبــا فــةهم البلمــاء ،فاملدينــة تتــوفر هبــا ســيل كســب البــةش ،س ـواء
مــن التــدريس أو الزراعــة وحــى التجــارة ،والرقضــاء ،إضــافة إىل ازدهــار جتــارة الكتــب ،وأدوات الكتابــة
والورق والصمو يف أسواقها.
 -5أسباب اجتماعية :فاجملتمع التمنطةطي كان يرقدر البلم والبلماء فكل البائالت والرقيائـل
املرقةمة باملدينة كانت تطمح ألن تنجب عاملاً ،ما جبل أبناءهـا يتسـابرقون لتحصـةل البلـم ،وكـذا مـدن
اإلقلةم الـيت اعتـرب ألتمبهـا املدينـة هـدفاً للتـدريس ،لبـدم انرقطـاع حلرقـات التبلـةم هبـا مـن علمـاء أجـالء
ذاع ص ــةتهم قي ــل وص ــو م للمدين ــة فيداي ــة م ــن اإلم ــام اليط ــوي ،مث التدلس ــي ،ال ــذي خل ــف الع ــة
البصــنوين وابــن عمــه؛ الباملــان الوافــدان علــى املدينــة ،واللــذان تتلمــذا علــى يديــه هبــا ،وكــذلا اإلمــام
املغةلــي ،وأبــو نــي املنةــاري ،مث علمــاء البائلــة اليكريــة .فكانــت املدينــة تغــين الكثــريين عــن الــرحالت
البلمةة لتوافد البلماء علةها.
الفرع الثاني :أهم العلماء الذين توافدوا على المدينة
قصــد مدينــة متنطــةط البديــد مــن البلمــاء يف البلــوم العــرعةة ،خاصــة ملــا أســلفناه مــن األســيا
اليت جبلت املدينة مسترقراً م ،والبلماء الذين استرقروا يف املدينة وأاروا رصةدها املبريف:
 -1الشيخ عيسى بن محمد البطـوي :ويبـد أول البلمـاء الوافـدين علـى املدينـة؛ حةـث حـل
هبــا ســنة 714ه ،وأقــام برقصــية أوالد َحممــد ،وعرقــد هبــا حلرقتــه للتــدريس ،وشــةد هبــا اجلــامع الكيــري،
1
شهدت له اجلماعة التواتةة بالبلم والورع واألخالق ،فارتضته قاضةاً علةها.

 - 1ترمجة وجةزة ليب علماء إقلةم توات ،ص ص .2-1النيذة يف تاري توات وأعالمها من الرقرن التاسع إىل الرقرن الرابع ععر
هجري ،بكري عيد احلمةد ،1 ،دار هومة ،اجلزائر ،2005 ،ص.80
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 -2الشيخ عمرو بـن موسـى بـن محمـد بـن عمـر البـال(ت872ه1467-م) :كـان عاملـاً
مــن أهــل اجلــاه واملــال بفــاس ،انترقــل إىل متنطــةط ســنة809ه ـ1406-م هرب ـاً مــن الفتنــة وبطــش ملــوك
املغــر  ،قاصــدا االســترقرار باملدينــة ملــا زينهــا لــه صــدي منهــا ،فاعطــاه املــال كــي ييتــاع لــه داراً ويهة،هــا
للســكأل ،فلمــا قــدم املدينــة أنكــره وأنكــر مالــه ،فواصــل العــة حنــو الســاحل واســترقر بي ـول وتــويف هبــا
سنة872ه ـ1467-م ،تاركاً خلفه إبنةه املؤمون والتهامي أمانة لرقيةلة أوالد َحممد.1
 -3الشـ ــيخ أبـ ــو يحـ ــي المنيـ ــاري(ت840هـ ـ ـ1436-م) نـ ــزل بتمنطـ ــةط سـ ــنة 815هـ ـ ـ-
1412م ،قادماً من املغر األقصى ،فبمـل فةهـا مبلمـاً ومصـلحاً ،فـذاع صـةته لبلمـه وورعـه ،ولـدوره
يف إصــالح ذات اليــني يف فتنــه نمــد وســفةان ،فولتــه اجلماعــة التواتةــة قضــاء اإلقلــةم ،فكــان لــه الفضــل
يف إحضار املكايةل واملوازينإىل املنطرقة ،فازدهرت املبامالت التجارية يف إيارها العرعي يف وقته .و ـل
معتغالً بالرقضاء إىل أن وافته املنةة سنة840ه ـ1436-م.2
 -4الش ـ ــيخ يح ـ ــي ب ـ ــن إي ـ ــدير ب ـ ــن عتي ـ ــق التدلس ـ ــي(877ه1472-م) ح ـ ــل باملدين ـ ــة

س ــنة845ه ـ ـ1441-م 3،وك ــان عامل ـاً فرقةه ـاً لغوي ـاً ،أخ ــذ ع ــن اإلم ــام اب ــن زاغ ــو ،وغ ــريه عرق ــد حلرقت ــه

لتحفةا الرقرآن ،وقواعد اللغـة ،أعطـى املدينـة نعـاياً علمةـاً ملـا عـرف عنـه مـن غـزارة البلـم ،تـوىل قضـاء
اإلقلةم إىل أن وافته املنةة سنة 877ه ـ1472-مــ ،تـويف يف قسـنطةنة ،4مـن أهـم يليتـه اإلمـام املغةلـي،
وعيد اهلل البصنوين. 5

 -5الش ــيخ س ــيدي عب ــد ا العص ــنوني(ت927ه ـ ـ1520-م) :ن ــزل بتمنط ــةط مه ــاجراً
مــع عائلتــه مــن تلمســان ســنة 862ه ــ ،تتلمــذ إضــافة إىل شــةوخه بتلمســان ،علــى يــد العــة نــي بــن
إيــدير بــن عتةـ التدلســي ،فكــان أجنــب تالمةــذه ،تــوىل الرقضــاء ببــده ،مث اعتــزل الرقضــاء ســنة914ه ـ-

السادة األعةان ،اليكري بن عيد الكرمي بن سةد اليكري ،خزانة أوالد الرقاضـي ،متنطـةط ،أدرار،

 - 1إعالم اإلخوان باخيار بب
اجلزائر ،بدون رقم ،ص.3
 - 2الرقول اليسةط يف أخيار متنطةط ،ص .30ترمجة وجةزة ليب علماء إقلةم توات ،ص ص.4-3
 - 3درة األقالم ،ص.24
 - 4يذكر صاحب ترمجة وجةزة أنه دفن يف متنطةط.
 - 5نةل االبتهاج بتطريز الديياج ،أمحد بابا ،حترقة عيد احلمةـد عيـد اهلل ا رامـة ،دار الكتـا  ،لةيةـا2000 ،م ،ج ،1ص.637
وبكراوي حممد البامل :ترمجة وجةزة ليب علماء إقلةم توات ،ص.09
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 -7محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي التلمســاني(ت909هـ ـ1503-م) :اإلمــام املصــلح.
أخذ عن عيد الرمحن الثباليب ،العة السنوسي ومجاعة غريمها .وأخذ عنه العـة حممـد بـن عيـد اجليـار

الفجةجــي وغــريه .2لــه اليــدر املنــري يف علــوم التفســري ،مصــياح األرواح يف أصــول الفــالح ،شــرح مواضــع
من املختصر وحاشةة علةه ،شرح بةوع اآلجال من ابن احلاجب ،وتالةف يف املنهةات ،وغريهم كثري.3

كــان أول قدومــه إىل متنطــةط زمــن شــةخه نــي بــن إيــدير بــن عتة ـ التدلســي ســنة870هـ ـ-

1465م ،مث عــاد إلةهــا ســنة 882ه ـ ـ1477-م ،4وهــو أول مــن أدخــل الطريرقــة الرقادريــة إىل ت ـوات،
وكــان لــه موقــف مــن يهــود متنطــةط وســةطرهتم علــى املدينــة ،دخــل إارهــا يف مراجبــات فرقهةــة مــع قاضــي
متنطــةط وقتهــا-الرقاضــي عيــد اهلل البصــنوين -ومواجهــات مــع قائــد املدينــة وقتهــا؛ العــة عمــر بــن عيــد
الرمحن؛ األمر الذي أدى به ملغادرة املدينة فاسترقر برقصر بوعلي وتويف به سنة909هـ1503-م.5
الفــرع الثالــث :أهــم علمــاء مدينــة تمنطــيط ودورهــم فــي الحيــاة العلميــة ل قلــيم خــالل
القرنين  12و13هجريين
مل تكتــف مدينــة متنطــةط باســترقطا البلمــاء لتنعــةط حركتهــا البلمةــة ،بــل إن املدينــة مــدت
اإلقلــةم الت ـوايت وغــريه ببلمــاء مــن أبنائهــا ســامهوا يف تنعــةط وإا ـراء احلةــاة البلمةــة يف اإلقلــةم وخارجــه.
وسنحاول من خالل هذا الفرع حصر البلماء مـن أبنـاء املدينـة وإبـراز دورهـم يف احلةـاة البلمةـة لإقلـةم
خالل هذه الفكة.
 -1عبــد ا بــن محمــد بــن عبــد الكــريم(ت1134هـ ـ1721-م) :أخــذ البلــم عــن والــده
حممــد بــن عيــد الكــرمي ،وعمــه العــة ســةد اليكــري ،فصــار فرقةهــا مترقنـاً ،وأدييـاً شــاعراً ،توجــه لتمةمــون
 - 1إعالم اإلخوان باخيار بب السادة األعةان ،ص .3ترمجة وجةزة ليب علماء إقلةم توات ،ص.9
 - 2ينظر الفرقةه املصلح حممد بن عيد الكرمي املغةلي-اإليار املبريف والتبامل مع املكانةة ،-احلمدي أمحد ،مكتية اإلرشاد لطياعة
والنعر والتوزيع ،اجلزائر2012 ،م ،ص.35-19
 - 3شــجرة النــور الزكةــة يف ييرقــات املالكةــة ،حممــد بــن حممــد بــن عمــر بــن علــي بــن ســامل خملــوف ،حترقة ـ عيــد اجملةــد خةــايل ،دار
الكتب البلمةة ،لينان2003 ،م ،ج ،1ص.395
 - 4درة األقالم ،ص.24
 - 5ترقةةد يف تاري متنطةط ،ص.5

الفصل األول :حاضرة تمنطيط خالل القرنين 12و13هـــ

37

لةبلم الناس أمور دينهم ،فاسترقر هبا إىل أن وافته املنةة.1
 -2محمد الصـال بـن سـيد البكـري(ت1139ه ـ1726-م) :أخـذ البلـم علـى يـد والـده
العة سةد اليكري ،فصار عارفا باصول الدين والسنة ،عـرف عنـه البـدل والثرقـة والفطنـة واإلخـالص،
درس مبدينتــه متنطــةط مث انترقــل إىل مدينــة ترقــرت ،وذكــر أنــه كــان يــدرس باحــد جوامبهــا كتــا اإلحةــاء
للغزايل ،وتـويف مبدينـة ترقـرت .مـن النـوازل الـيت أفـى فةهـا رمحـه اهلل :وجـو ختلـةص املصـحف مـن املزبلـة
قيل التةمم وهو جنب؛ ألن تركه اختةاراً ردة.2
 -3عبــد القــادر بــن البكــري بــن عبــد الكــريم(ت1142هـ ـ1729-م) :درس بتمنطــةط
مث أذن له والده فتوجه إىل مصـر للدراسـة ،وببـد عودتـه اشـتهر بـالبلم والـورع والزهـد يف الـدنةا ،سـاعةاً
يف قضاء حوائ الناس ،سكن رمحه اهلل بلدة إقسطن من أر قورارة ،كان قاضةاً هبا نةابة عـن والـده،
حى وفاة والده.3
 -4محمــد بــن البكــري بــن عبــد الكــريم(1188-1081هـ ـ=1774-1670م) عــرف
بــالبلم والــورع والزهــد ،والكــرم ،أخــذ عــن أبةــه والعــة ســةدي علــي بــن حنةــين ،والعــة ســةدي حممــد
الصــاد املةمــوين ،حــيس علةــه والــده الزاويــة الــيت أنعــاها بــني متنطــةط وتةمــي ،مبياركــة إخوانــه الثالاــة،
فانترقل ا سنة1117ه ـ فاحسن تسةريها ،ووفر مواردها من خـالص مالـه ،بربكتـه وبركـة شـةخه ،وأحلـ
هبا ما اشكاه من عرقار ألاور.4

 -5محمد بن البكري بن عبد الكريم بن البكر ي(1221ه1806 -م) :كان رمحه اهلل

عاملاً فرقةهاً ،تفوق يف الطب وفنونه.5

 -6عبـد القـادر بـن محمـد الصـال  :كــان رمحـه اهلل ُمكـداً يف يلـب البلـم ويف تبلةمـه لغــريه،
 - 1النيذة ،ص.142
 - 2جوهرة املباين فـةمن ايـت لـدي مـن علمـاء االلـف الثـاين ،حممـد بـن عيـد الكـرمي ،خزانـة أوالد الرقاضـي ،متنطـةط ،أدرار ،بـدون
رقم ،ص ص.8-7
 - 3النيذة ،ص ص.146-145
 - 4جوهرة املباين ،ص ص  .34-33النيذة ،ص ص.154-146
 - 5النيذة ،ص .154
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عرف بالبلم والورع والزهد والتواضع.1
 -7عبــد ا بــن محمــد عبــد ا بــن عبــد الكــريم الحاجــب(ت1261هـ ـ1845-م):
مل يكـن لـه يف مـريا أجـداده مــن البلـم نصــةب ،حـى نيهــه أحـدهم أنــه ابـن البلمــاء وال يبـرف أبســط
املســائل ،فكــرب ذلــا يف نفســه ،فيــاع جاريــة كانــت لــه ،واشــكى بثمنهــا وقــوداً وقـرايةس وأقالمـاً ،واجتــه
مللوكة قاصداً العة سةد احلاج حممد بن عيد الـرمحن اليليـايل ،فـاعتكف فةهـا أربـع سـنوات ،حـاز فةهـا
السي ونال هبا اإلجـازة ،مث عـاد لتمنطـةط عاملـاً ،فاقـام فةهـا مبلمـاً مفتةـاً ،لـه تـ لةف مفةـدة منهـا شـرح
على ابن مجاعة ،وحاشةة على املختصر.2
 -8أحمـد البـدوي بـن المحضـي بـن عبــد الكـريم بـن البكـري :كـان عاملـاً بـاملنط وأصــول
الفرقــه ،والفـرائ  ،واألحكــام .أخــذ عــن والــده ،مث انترقــل إىل ملوكــة عنــد العــة عيــد البزيــز بــن حممــد
عيد الرمحن اليليايل ،فلما استوىف حظه من البلوم ،عاد إىل متنطةط.3
 -9محمـ ــد بـ ــن أحمـ ــد البـ ــدوي(1261-1228ه=1845-1813م) :أخـ ــذ البلـ ــم
عــن والــده ،مث انترقــل إىل ملوكــة لةغــكف مــن حبــر العــة عيــد البزيــز بــن ســةد احلــاج ،مث عــاد لتمنطــةط
فتوىل اتطابة باملسجد البتة باوالد علي بن موسى ،فتصدر فةـه للتـدريس واإلفتـاء ،أقيـل علـى أبـوا
العــورى فرتيهــا ،وخــط نســخة مــن صــحةح اليخــاري ،تــويف رمحــه اهلل يف رحلتــه إىل احل ـ  ،بـني تــدكلت

وغدامس ،سنة 1261ه1845-م.4

 -10محمد الجزولي بن محمد بن عبد الكريم الحاجب :أخذ البلم يف متنطـةط ،فحفـا
الرقــرآن ،واملختصــر ،وألفةــة ابــن مالــا ونظــم الباصــمةة ،،اهــتم جبمــع الكتــب ،وخطهــا ،فخلــف مكتيــة
ارية ،من بني أهم ما خطـه فةهـا بةـده نـذكر نسـخة مـن الرقـرآن الكـرمي ،ونسـخة مـن املختصـر مـع شـرح
الدردير.5

 - 1النيذة ،ص .162
 - 2ترمجة وجةزة ليب علماء إقلةم توات ،ص ص .44-41النيذة ،ص ص.166-163
 - 3النيذة ،ص .166
 - 4ترمجة وجةزة ليب علماء إقلةم توات ،ص ص .40-39النيذة ،ص ص.168-166
 - 5النيذة ،ص ص.169-168
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 -11محمـ ــد بـ ــن سـ ــعيد العـ ــالم(ت1298هـ ـ ـ1880 -م) :أخ ــذ األساس ــةات يف البل ــم
يف متنطةط مث انترقل إىل ملوكة تتلمذ على يد العة سـةدي عيـد البزيـز بـن سـةد احلـاج ،مث عـاد ملدينتـه
فتصدر فةها للفتوى ،والتدريس.1
ومن بني أبرز علماء املدينة خالل هاته الفكة املدروسة أيضاً :الرقاضـي اليكـري بـن عيـد الكـرمي
والرقاضي عيد الكرمي بن اليكري ،سنذكر ترمجتهما عند احلديث عن الرقضاء يف إقلةم توات.
والرقاضـ ــي عيـ ــد احل ـ ـ بـ ــن عيـ ــد الك ـ ــرمي ،وعيـ ــد الك ـ ــرمي احلاجـ ــب بـ ــن حمم ـ ــد الصـ ــاد ،حمم ـ ــد
بــن عيــد اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن عيــد الكــرمي ،ســنذكر ترمجتهم ـا عنــد احلــديث عــن مــنه الرقاضــي
عيد احل بن عيد الكرمي يف الرقضاء.
الفرع الرابع :تراجع المكانة العلمية لمدينة تمنطيط لصال قصور تيمي
بدايــة مــن هنايــة الرقــرن الثــاين ععــر بــدت جلة ـاً مظ ـاهر تراجــع املكانــة البلمةــة للمدينــة لصــاد
قصور تةمي ،بظهور قطب تنةالن وقطب ملوكة ،وهذا راجع ألسيا عديدة تتمثل يف:
أ -األسباب العلمية :متةز معاي وعلماء يف إقلةم تةمي خاصـة العـة عمـر بـن عيـد الرقـادر
بــن أمحــد بــن يوســف التنــةالين(ت 1152ه1739-م) الــذي ســافر لطلــب البلــم مــن خــارج اإلقلــةم
التوايت ،فتمةز ومتةز درسـه يف زاويـة تنـةالن فتوافـد علةـه الطليـة والبلمـاء مـن كـل أحنـاء تـوات .مـا أضـفى
حركةــة علمةــة علــى الزاويــة 2،وَحممــد بــن عيــد اهلل الونرقــايل ،وحممــد عيــد الــرمحن اليليــايل(ت1244ه ـ-
1828م) الذي رغم أن رحلته البلمةة مل تتبد حدود مركز متنطةط وتنةالن ،إال أن صةته فاق أعـالم
متنطةط ،حى استح الرقضاء ،وحافا ابنه على هذا املستوى ملدرسته مبلوكة.3
ونالحا من خالل استبراضنا لبلماء املدينة خالل الرقرنني  12و 13هجريني ،تراجبـاً ألمهةـة
املدين ــة البلمة ــة؛ حة ــث جن ــد أن علم ــاء املدين ــة يف أواخ ــر الرق ــرن الثال ــث عع ــر مل تب ــد املدين ــة تكف ــةهم
لتحصةل البلم ،وصارت ملوكة هي وجهة التبلم ومركز اإلشباع ببد حتول الرقضاء إلةها.

 - 1النيذة ،ص .169
 - 2جوهرة املباين ،ص ص.22-21
 - 3نفسه ،ص ص.32-31
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ب -أسباب سياسية :فاملكانة البلمةة ملدينة متنطةط كانت آخر ما تراجع باملدينة ببد تراجع
قوهتـا وتالشـي سـةطرة املدينــة علـى اإلقلـةم بفبــل الصـراع الـداخلي ،وضــبف اقتصـادها ،وانترقـال الرقةــادة
إىل قصور تةمي ،الذي ساهم يف تدهور املدينة بسـيب الغـارات الـيت كـان يعـنها يف إيـار حـر نمـد
وسفةان ،وانتهى هذا التدهور بانترقال مركز قضاء اإلقلةم إىل قصور تةمي.
ج -األسباب األمنية :بكاجع الرقوة البسكرية ملدينة متنطةط وجتر أهـل تةمـي ومـن يف حـزهبم
على اإلغارة علةهـا ،فرقـدت املدينـة الرقـدرة علـى تـوفري األمـن واالسـترقرار الـذيان كانـا يسـترقطيان الرقوافـل
التجارية ويال البلم.
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المبحث الثاني :التاريخ السياسي لمدينة تمنطيط
إن دراســتنا للتــاري السةاســي ملدينــة متنطــةط تنطلـ مــن دراســة التــاري السةاســي إلقلــةم ت ـوات
ككل-وحدة التاري واملصري -مث نركز على إبراز رئاسة مدينة متنطةط لإقلةم ،وأسيا ومظاهر حتو ا
إىل مرقايبة تةمي.

المطلب األول :التاريخ السياسي إلقليم توات
متةــز التــاري السةاســي إلقلــةم ت ـوات بكثــرة الص ـراعات الداخلةــة ،واأليمــاع اتارجةــة للســةطرة
علــى اإلقلــةم ،وحن ــاول خــالل التــاري السةاس ــي لإقلــةم تس ــلةط الضــوء علــى أه ــم حمــاوالت إخض ــاع
اإلقلةم ،وكذا أهم الف الداخلةة اليت أملت به.
الفرع األول :األطماع الخارجية في إقليم توات
نظـراً للموقــع اجلغـرايف لإقلــةم الــذي يبتــرب واحــداً مــن الطــرق املفضــلة للبيــور إىل دول إفريرقةــا –
مــدن مــا ببــد الصــحراء -وخاصــة مــن مــدن املغــر األقصــى الـذي تــوىل جــل حمــاوالت إخضــاع اإلقلــةم
لدوله املتباقية ،واليت كانت بدايتها مع املهدي بن تـومرت املوحـدي ،1الـذي خطـط إلخضـاع اإلقلـةم؛

فيبث سنة 518هـ1124-م كالً مـن علـي بـن الطةـب 2والطـاهر بـن عيـد املـؤمن 3علـى رأس جةعـه،
وملا جنحا يف مهمة إخضاع اإلقلةم ،كلفهما بتبةني الرقادة والرقضـاة ،وحتصـةل الضـرائب واملغـارم ،ولكـن
أهل توات اشتكوا بان أرضهم ال يوجد هبا ذهب وال فضة ،فامر عاملـه أن ترقـي مـن خـراج األر ،
وباعه ل عرا النازلني برقر تلمسان.4

ولكــن ســرعان مــا متــرد أهــل تـوات علــى ســلطان الدولــة املوحديــة؛ ببــد احنســار قوهتــا ،وضــبف
سطوهتا ،ومع سرقو الدولة املوحدية وصراع كل من الدولة احلفصةة واملرينةة والزيانةة يف مشـال املغـر ؛
 - 1املهـدي بـن تــومرت(ت524هــ) :مؤســس دولـة املوحــدين ،أخـذ عـن أبــو حامـد الغـزايل ،إلكةـا ا راســي ،وأيب بكـر الطريوشــي
وغريه ،له املرشدة وهي عرقةدة خمتصرة يف املـذهب األشـبري (سـري أعـالم النـيالء ،حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان بـن قةـامز الـذهيب،
تعبةب أرنا و وأخرين ،مؤسسة الرسالة 1985 ،3م،ج ،19ص).539
 - 2قائد مغريب مل نبثر على ترمجته.
 - 3قائد مغريب مل نبثر على ترمجته.
 - 4ترقةةد يف تاري متنطةط ،ص.2
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عمــت الفوضــى السةاســةة واســتيد شــةوخ الرقيائــل بــاألمر ،وســاد منطـ الرقــوة علــى اإلقلــةم ،فكثــر الرقتــل
وانبــدم األمــن ،حةــث ســةطرت قيائــل عــر املبرقــل علــى اإلقلــةم ،وفرضــت علــى الرقيائــل الزناتةــة دفــع
األتاوات م؛ ومن منبهم إياها حاربوه.1
وببدما استرقر األمـر للدولـة املرينةـة ،دخـل وايل سجلماسـة إىل تـوات سـنة 715ه ـ1315-م،
فوجد سةطرة عر املبرقل على اإلقلةم ،فابرقى على ذلا مـن خـالل تبةـني الرقـادة مـنهم؛ وأوكـل إلـةهم
تســةري اإلقلــةم ،لةضــمن والءهــم واســترقرار اإلقلــةم ،فكــان ذلــا لــيب الوقــت ،فهــذه الســةطرة مل هتــتم
إال بإت ـاوات اإلقلــةم ،فــدخل يف إيــار اإلمهــال خاصــة ببــد تراجــع قــوة الدولــة املرينةــة ،وزوا ــا ،وبدايــة
سةطرة الدولة السبدية.2

وباشــتداد س ــاعد الدول ــة الســبدية ج ــددت النة ــة ويمح ــت ملــد نفوذه ــا إىل اإلقل ــةم وم ــا وراءه
للس ـ ـ ـ ـ ـ ــةطرة عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى من ـ ـ ـ ـ ـ ــاجم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذهب يف غ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إفريرقة ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ومل يوفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـوا يف ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــا إال يف عه ـ ـ ـ ـ ـ ــد
املنص ــور ال ــذهيب(981-950هـ ــ) حة ــث جه ــز محلت ــه األوىل والثانة ــة ،ومل يوفـ ـ يف إخض ــاع اإلقل ــةم
إال يف محلته الثالثة سنة990هـ1585 -م؛ ووف الوقائع املرويـة واملدونـة ـذه احلملـة فإهنـا تـدخل مـن
بــا مفهــوم االســتبمار عنــوة ملــا كــان فةهــا مــن وحعــةة وغصــب وســفا للــدماء يف منطرقــة تةمةمــون؛
ولرقــد وصــلت أخيــار هــذا الــيطش ملدينــة متنطــةط قيــل وصــول جــةش املنصــور ،فــاول مــا وصــل اجلــةش
وضــر احلصــار علــى قاعــدة مــدن اإلقلــةم متنطــةط ،قــرر قائــدها عمــر بــن حممــد ،رفرقــه ق ـواد الرقصــور
األخرى ترقدمي والء الطاعة للسلطان السبدي؛ لتجنب ما حل باهل متةمـون ،فتـوىل قائـد متنطـةط مجـع
إتوات قصور اإلقلةم ودفبها ملمثل السلطان السبدي.3
ولكن السـبديني واصـلوا علـى مـنه االسـتبمار ،فسـاءت سـريهتم يف اإلقلـةم ،وبـالغوا يف فـر
الضـرائب مبــا ال يتناســب مــع مـوارد اإلقلــةم ،مــا دفــع ســكانه لالنتفاضــة ضــدهم ،برقةــادة قصــور تةمــي
فتوىل قائدها أبـو الرقاسـم بـن حممـد سـنة 997ه ـ1592-م ذلـا .ولكـن رد املنصـور جـاء عنةفـاً حـني
 - 1درة األقالم ،ص.21
 - 2االسترقصا الخيار دول املغر االقصى ،الناصري ،حترقة  :جبفر وحممد الناصري ،الدار اليةضاء ،دار الكتا 1983 ،م،
ج ،3ص.107
 - 3مناهــل الصــفا يف م ـ ار موالةنــا العــرفا ،عيــد البزيــز الفعــتايل ،حترقة ـ عيــد الكــرمي كــرمي  ،مطيوعــات وزارة األوقــاف والعــؤون
اإلسالمةة ،ص.77
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مجــع اجلــةش ووجهــه إىل تةمــي فبــا فةهــا األجنــاد ونســفوها نســفاً 1.واســتمر حــال ت ـوات علــى ذلــا
إىل أن تفطن املنصور إىل دور توات يف دعم فتوحاته ،واختاذها قاعدة ،فسبى السكضائهم.2
وبانرقضاء الدولة السبدية ،جاء البلويون نملون مثل يمـوحهم ،فـزار اإلقلـةم أوالً املـوىل حممـد
بــن علــي الع ـريف ســنة 1075هـ ـ1664-م ،فبــني الرقضــاة والرقــادة مــن أهــل اإلقلــةم ،وأقــر الرقةــادة
يف أهــل تةمــي بــدالً مــن متنطــةط ،وملــا مل يســتتب لــه األمــر حتــول إىل إرســال الرق ـواد مــن فــاس لتســةري
اإلقلةم ،وبوصول نيـا وفـاة املـوىل إمساعةـل(ت1139هــ) سـنة 1140ه ـ1727-م متـرد اإلقلـةم برقةـادة
عمر بن حممد قائد متنطـةط ،ويـرد عامـل السـلطان ،وفعـلت ببـدها كـل حمـاوالت البلـويني يف إخضـاع
اإلقلـةم إال مـا كــان مـن تبةـني للرقـواد احمللةـني ،لةكتسـيوا بــه ببـ الرمسةـة يف التبامــل ،ولكـن سـرعان مــا
أمر املوىل سلةمان سنة 1180ه ـ1766-م إيرقـاف ذلـا وعـزل الرقائـد حممـد بـن احلـاج البيـاس؛ قائـد
تةمي املبني من يرفهم كرقائد لإقلةم ،ببد شـكاوي أهـل تـوات مـن جـوره وبطعـه هبـم ،3فبـاد اإلقلـةم
إىل حالـ ــة السـ ــةية مـ ــن جديـ ــد ،واسـ ــتمرت الف ـ ـ إىل أن دخلـ ــت الصـ ــحراء يف خمطـ ــط أيمـ ــاع فرنسـ ــا
االستبمارية.
الفرع الثاني :الفتن الداخلية في اإلقليم
يف إيار الصراع الرقائم بني قصـور تـوات حـول رئاسـة اإلقلـةم كانـت هنـاك البديـد مـن املعـاكل
األمنةة ،مل ترق لتصنف على كوهنا فتنة ،إال ما كان من فتنة نمد وسفةان ،نظـراً لطـول مـدهتا واتسـاع
رقبتهــا ،فرقــد تبــدت مفهــوم الفتنــة بــل كانــت حروب ـاً ياحنــة ،غــريت مــن مســار اإلقلــةم حــى دخــول
االســتبمار الفرنســي الصــحراء ،إىل جانــب املبركــة الــيت كانــت بســيب قضــةة يهــود متنطــةط بــني جــةش
املغةلي ،وجةش متنطةط.
 -1فتنة يحمد وسـفيان :إن تـوات كمـا يرقـول حممـد بـن عيـد الكـرمي بالنسـية لغريهـا "ال تنكـا
املاً وال متنع غامناً؛ وهـي أضـبف بـالد املغـر قاييـة غالـب أهلهـا ضـبفاء مستضـبفون ولبلـه لضـبف
أهلهــا وهضــم قــوة النفــوس هبــا كثــر فةهــا الصــاحلون والزهــاد وأربــا الرقلــو " .4وهــذا مــا جبلهــا عرضــة
 - 1مناهل الصفا ،ص.116
 - 2نظام الرقضاء مبنطرقة توات ،ص.104
 - 3درة األقالم ،ص ص..45-44
 - 4املصدر نفسه ،ص.20

الفصل األول :حاضرة تمنطيط خالل القرنين 12و13هـــ

44

للحمــالت واحلــرو اتارجةــة؛ الــيت ســي لنــا ذكرهــا .ولكــن املــؤرخ نفســه يرقــول أن أهلهــا" :باســهم
بةــنهم ش ــديد وأفب ــا م بة ــنهم أفب ــال جي ــار عنةــد ،ألف ــت أه ـواءهم أفب ــال ع ــداوة التبص ــب ،واش ــتدت
كــل فرقــة كعــد الطنــب ،فــاكتنفهم عــر املبرقــل وأوالد َحممــد وغــريهم ،وترقــوى واســتبان بب ـ زناتــة
1
ب ــالبر عل ــى بب ـ  ،وأض ــرمت ن ــار احل ــر بة ــنهم ،ويال ــت احل ــرو واس ــتخفوا ببام ــل الس ــلطان".
فكانــت هــذه بــذرة لفتنــة ســرعان مــا اســتغرقت مجةــع مــدن اإلقلــةم حتــت تســمةة فتنــة نمــد وســفةان؛
وهذا الرقول تصر أسيا الصراع الرقائم حرقةرقة يف اإلقلةم ،واليت نذكر منها:
 البالقــات بــني قصــور تـوات الــيت تيــأل علــى الــوالءات واألحـزا  ،والتبصــب ــا ،وهــي فطــرةيف العــبو  ،يف غةــا الســلطة احلاكمــة ،والــيت تنطل ـ مــن الســياق علــى الرئاســة ابتــداءً ،مث حتولــت
إىل حرو انترقام.
 غةا السلطة احلاكمة فبلةاً على أر اإلقلةم. تعري بب الدراسات إىل أن لدويالت املغر األقصـى دوراً يف تغذيـة هـذه الفتنـة ،لضـمانعدم وحدة اإلقلةم وتعتت قوته ،وسهولة السةطرة علةه.2
 اســتغالل رغي ــة كــل م ــن تةمــي ومتنط ــةط يف رئاس ــة اإلقلــةم م ــن قيــل دول املغ ــر األقص ــى،خاصــة مــا كــان مــن نــزع الدولــة البلويــة الرئاســة مــن إقلــةم متنطــةط لوالئهــا للدولــة الســبدية ،وإهــدائها
لتةمي ببدما مترد قائدها على السبديني ،مث الثورة اليت قادهتا متنطةط على عامل السلطان البلوي،
ومل نــدد تار ةـاً ســيب تســمةتها هبــذا االســم ،فهنــاك مــن يــذهب إىل أن أصــل التســمةة تعــيةه
اســتبمله عامــل الســلطان املغــريب بــاحلر بــني حممــد صــلى اهلل علةــه وســلم وأيب ســفةان قيــل إســالمه،
وذهب غريهم إىل أهنا حتريف لةحي وسفةان؛ ومها قيةلتان بربريتان قامـت بةنهمـا الفتنـة فاسـتبانت كـل
منهمــا برقيائــل البــر  ،مث حتولــت الفتنــة إىل الرقيائــل البربةــة خبــروج الرببــر مــن مبظــم اإلقلــةم .3وربطهــا
اليب خبالف بني األخوين الربمكةني أمحد وموسى على قسمة أرضهما ،فسبى كل من األخوين إىل

 - 1درة األقالم ،ص.20
 - 2نظام الرقضاء مبنطرقة توات ،ص ص.98-97
 - 3درة األقالم ،ص.20
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شراء األحالف باملال،1
ورغــم أن هــذه الفتنــة مشلــت مجةــع قصــور ت ـوات ،و لــت علــى أوجهــا إىل دخــول االســتبمار
الفرنســي لإقلــةم ،إال أننــا ال جنــد حتديــداً زمنة ـاً ،إال مــا كــان علــى الترقريــب؛ فنجــد إشــارة ــا يف زمــن
الدولــة املوحديــة حةــث كتــب ميبــو الســلطان ــربه عــن احلــر يف قولــه" :إن أهــل الصــحراء اشــتدت
احلر بةنهم مثل احلر الواقبة بني أمحد صلى اهلل علةه وسلم وأيب سفةان"،2
ومــن مظــاهر هــذه الفتنــة البــداوة املؤسســة علــى االنتمــاء ألحــد الف،تــني ،فنجــد صــاحب ذرة
األقالم يصفها ":والبجب كل البجب أن جتد بلدين خمتلطي النخـل واملرافـ  ،حبةـث يسـمع كـل واحـد
منهمــا مــؤذن اآلخــر ويتبصــب واحــد بف،ــة نمــد واآلخــر بف،ــة ســفةان ،وأعجــب منــه جيتمــع العخصــان
مل يــر أحــدمها اآلخــر قــط ،فــإذا أخــربه أنــه مــن ف،ــة ســفةان كرهــه أشــد الكراهةــة حةــث كــان هــو مــن ف،ــة
نمد ولبمري إن ذلا لبداوة شةطانةة".3
 -2معركة اإلمام المغيلـي إلجـالء يهـود تمنطـيط :ملـا اشـتد بتلمسـان اجلـور ومفاسـد الةهـود
رحــل اإلمــام املغةلــي إىل تـوات ،فوجــدها كمــا قــال" :دخلنــا تـوات فوجــدناها دار علــم وأكــابر ،فانتفبنــا
هب ـ ــم وانتفب ـ ـوا بنا"ولكن ـ ــه وج ـ ــد م ـ ــا ت ـ ــرك م ـ ــن س ـ ــةطرة للةه ـ ــود يف تلمس ـ ــان بتمنط ـ ــةط ،ووج ـ ــد الن ـ ــاس
ال تبي خطورة هاته السةطرة ،فرقرر تغةري الوضـع ،بـإجالئهم عـن املدينـة فاصـطدم مببارضـة قائـد مدينـة
متنطــةط ،وقاضــةها ،أمــا قائــدها العــة عمــر بــن عيــد الــرمحن ،فـرف ذلــا ملــا ــم مــن أمهةــة يف ســوق
املدينة؛ فجل احلرف والصـناعات كانـت بايـديهم ،أمـا الرقاضـي البصـنوين فـاعتربهم أهـل ذمـة ال جيـب

علة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه إخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراجهم وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانده يف ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :فرقة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تلمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن زك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،4مف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس

 - 1نظام الرقضاء مبنطرقة توات ،ص .98
 - 2درة األقالم ،ص.20
 - 3نفسه.
حممد بن زكري التلمساين(ت899ه) البامل املفيت العاعر .أخذ عن ابن مرزوق احلفةد وقاسـم البرقيـاين وابـن زاغـو.
 - 4أمحد بن َّ
أخذ عنه أمحد بن أياع اهلل والعة زروق وابن مرزوق حفةد احلفةد .له منازعات مع العـة السنوسـي يف مسـائل مـن البلـم ،
وكتــا يف مســائل الرقضــاء والفتــوى وبغةــة الطالــب يف شــرح عرقةــدة ابــن احلاجــب وغريهــا ولــه فتــاوى كثــرية منرقولــة يف املبةــار
وغــريه (.شــجرة النــور ،ج ،1ص .386نةــل االبتهــاج ،ج ،1ص ص .130-129األعــالم ،خــري الــدين الزركلــي ،دار البلــم
للماليني ،لينان2002 ،15 ،م،ج ،1ص).231
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أب ــو عةس ــى املواس ــي ،1مف ــيت ت ــونس أب ــو زكري ــا اب ــن أيب برك ــات ،2وأب ــو إس ــحاق إب ـ ـراهةم ب ــن هـ ــالل

السجلماسي ،3فةما اسـتند اإلمـام املغةلـي إىل مـ ل سـةطرهتم علـى املدينـة واالقتصـاد هبـا ،وتوسـبهم يف

بناء أديرهتم ،فرأى إجالءهم منها ،وأيده يف ذلا صاحب املبةار ،4الفرقةه إبراهةم الفجةجي ،5وحممد

بن يوسف السنوسي ،6وغريهم.7

وتوىل اإلمام املغةلي إجالء الةهود رغم املبارضة ،فافى بضـرورة إجـالء الةهـود وخـرج مـع اتياعـه
حملاربتهم وهدم بةبهم ،فرقتلوا منهم من قُتل ،وفر من فر .فلما له ذلا نصب ابنه قائداً جلةعه مبرقره
اجلديد بيوعلي ،وغادر متجهاً إىل السودان ملواصلة جهوده الدعوية.8

ولك ـ ـ ـ ـ ــن وبس ـ ـ ـ ـ ــيب البطل ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــيت أص ـ ـ ـ ـ ــابت س ـ ـ ـ ـ ــوق متنط ـ ـ ـ ـ ــةط خب ـ ـ ـ ـ ــروج الةه ـ ـ ـ ـ ــود ،اس ـ ـ ـ ـ ــتند
 - 1عةسى بن أمحد بن مهدي املاواسي اليطوي الفاسي(ت 896ه ــ) فرقةه ومفـيت فـاس أخـذ عـن شـةوخ فـاس وتلمسـان كالعـة
اإلمام أيب حممد عيـد اللَّـه البيدوسـي واإلمـام الرقـوري-وتـوىل الفتـوى ببـده-وغريمهـا .حكـي أنـه خطـب بفـاس اجلديـد حنـو سـتني
سنة ،أخذ عنه العة زروق واحملد سرقني وغريمهاـ .ونرقل عنه فتاوى يف املبةار(.نةل االبتهاج ،ج ،1ص)299
 - 2نــب بــن عيــد اللَّــه ابــن أيب الربكــات أبــو زكريــا(ت910هــ) الفرقةــه وقاضــي اجلماعــة كمــا قــال الونعريســي(نةل االبتهــاج ،ج،1
ص).638
 - 3أبو إسحاق إبراهةم بن هالل السجلماسي (ت  903ه) ،الفرقةه الصاد ،مفيت سجلماسة ،أخـذ عـن ابـن أمـالل وأيب عيـد
اهلل الرقوري ،وأخذ عنه ولده عيد البزيز ،له الفتاوى املعهورة ،الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصغري ،شرح اليخاري ،وشرح
على خمتصر خلةل مل يكمله( .درة احلجال ،ص ،101كفاية احملتاج،ج ،ص ،110شجرة النور الزكةة،ج ،1ص.)388
 - 4أمحد بن نب الونعريسي (ت914هـ) اإلمام املفيت احملرقـ  .أخـذ عـن أيب الفضـل البرقيـاين وولـده أيب سـامل وحفةـده حممـد بـن
أمحد البرقياين وحممد بن البياس وأيب عيد اهلل اجلال وغريهم .وأخذ عنه ابنه عيد الواحد وحممد بن عةسى املغةلي وابن هارون
املضــفري وغــريهم .ألّــف املبةــار يف ااــين ععــر أللــداً  ،وكتــا الرقواعــد يف الفرقــه ،والفــائ يف الواــائ مل يكمــل وغــريه ( .شــجرة
النور ،ج ،1ص .397نةل االبتهاج ،ج ،1ص ص).136-135
 - 5إبراهةم بن عيد اجليار بن أمحد ،أبو إسحاق الفجةجي(ت920هــ) :الفرقةـه األديـب .لـه روضـة السـلوان ومنظومـة يف قواعـد
اإلسالم(األعالم ،ج ،1ص).45
حممد بن يوسف احلسـين السنوسـي(895هــ) :البـامل املـتكلم البابـد .أخـذ والـده وأخـوه ألمـه علـي التـالويت وحممـد بـن البيـاس
َّ - 6
وأبو عيد اهلل اجلال وأبو زيد الثباليب وغريهم ،أخذ عنه من ال يبد كثرة منهم املاليل وابن صبد وأبو الرقاسم الزواوي وابن أيب
مدين والعة زروق .له البرقائد وصغراه ال يباد ا شيء من البرقائد واملرقدمات وشرحها وشرح أمساء اهلل احلسأل وغري ذلا ا
هو كثري( .شجرة النور ،ج ،1ص .384نةل االبتهاج ،ج ،1ص ص).573-563
 - 7املبةار املبر واجلامع املغر عن فتاوى أهل إفريرقةا واألندلس واملغر  ،أمحد بن ني الونعريسي ،حترقة مجاعة مـن الفرقهـاء
حتت إشراف حممد حجي ،نعر وزارة األوقاف والبلوم اإلسالمةةباململكة املغربةة1981 ،م ،ج ،2ص ص.235-232
 - 8درة األقالم ،ص.30

الفصل األول :حاضرة تمنطيط خالل القرنين 12و13هـــ

47

الع ـ ــة عم ـ ــر ب ـ ــن عي ـ ــد ال ـ ــرمحن لفت ـ ــوى البص ـ ــنوين وم ـ ــن س ـ ــانده ،وأرج ـ ــع الةه ـ ــود للمدين ـ ــة 1،فب ـ ــادوا
ملــا كــانوا علةــه مــن مظــاهر الســةطرة والــكف ،ووصــلت هبــم اجلـرأة إىل أن قتلـوا ابــن اإلمــام املغةلــي ،فبــاد
اإلمام إىل توات إلجالئهم اانةة ،فجهز جةعـه وحـر اتياعـه حلمـل السـالح لرقتـا م قـائالً ":مـن قتـل
يهودياً فله احلـ يف أخـذ صـايف مـا يرقـدر بتسـبة مثاقةـل مـن مـايل اتـاص" ،2األمـر الـذي اعتـربه العـة
عيد الرمحن مترداً وحتدياً ملا يدخل حتت سلطته ،فرقرر اتروج ملالقاة جةش اإلمـام املغةلـي ،فالترقةـا قـر
قص ــر أوالد إمساعة ــل يف اجله ــة الع ــرقةة ،ف ــدارت ب ــني اجلةع ــني ح ــر حامة ــة ال ــويةس كان ــت الغلي ــة
فةها للعة عمر بن عيد الرمحن وجةعه.3

وانسـ ـ ــحب اإلمـ ـ ــام املغةلـ ـ ــي لرقصـ ـ ــر بـ ـ ــوعلي واسـ ـ ــترقر بـ ـ ــه متصـ ـ ــوفاً وعابـ ـ ــداً إىل أن توفـ ـ ــاه اهلل
ســنة909ه ـ ـ .4ورغ ــم ذلــا ل ــه م ــا أراده يف الةه ــود مــن خ ــالل احل ــر النفســةة ال ــيت ش ــنها عل ــةهم
ببد فضحه م ،فتم إقصا هم من اجملتمع التوايت ،وتراجبت مكانتهم وسطوهتم االقتصادية ،فلم يكن
أمامهم غري مغادرة املدينة واإلقلةم ككل.5

المطلب الثاني :تقدم تمنطيط في رداسة اإلقليم
ترببــت مدين ــة متنطــةط عل ــى رئاســة إقل ــةم ت ـوات جملموع ــة مــن األس ــيا االقتصــادية السةاس ـةة
والبلمةــة ،وبــزوال ألموعــة مــن ه ـذه األســيا حتولــت رئاســة اإلقلــةم إىل مرقايبــة تةمــي يف هنايــة الرقــرن
 12هـ.
الفرع األول :رداسة تمنطيط إلقليم توات
إن رئاســة متنطــةط إلقلــةم تـوات جــاءت علــى مراحــل كــل مرحلــة تــوفر فةهــا ســيب مــن أســيا
الترقدم وهي:

 - 1درة األقالم ،ص.30
 - 2اإل مام املغةلي ودوره يف تاسةس االمارة االسالمةة يف غر افريرقةا ،مرقدم مربوك :،دار الغر للنعر والتوزيع ،وهران ،2006
ص.48
 - 3نفسه.
 - 4ينظر درة األقالم ،ص ص.27-26
 - 5نظام الرقضاء مبنطرقة توات ،ص .101
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المرحلــة األولــى :مرحلــة االســترقرار األمــين الــذي حترق ـ يف املدينــة يف الرقــرن التاســع ومــا قيلــه،
ما دفع بالرقوافل اليت كانـت تبـرب اإلقلـةم عـرب قصـور بـودة ،تنترقـل إىل البيـور مـن متنطـةط ملـا كـان يالقةـه
أصــحاهبا مــن خــوف علــى أرواحهــم وأنفســهم حةــث يرقــول ابــن خلــدون يف ذلــا "ولرقــد كانــت بــودي
وهــي أعلــى تلــا الرقصــور بناحة ـة الغــر مــن الســوس هــي الركــا إىل واالتــن الثغــر اآلخــر مــن أعمــال
مايل ،مث أمهلت ملا صارت األعرا مـن بدايـة السـوس يغـريون علـى سـابلتها ،ويبكضـون رفاقهـا ،فككـوا
تلا وهنجوا الطري إىل بالد السودان من أعلى متنطةت".1
فاس ــتغل قائ ــد متنط ــةط ه ــذا التح ــول إىل مدينت ــه ،واس ــتثمر يف أس ــيابه ،فتكف ــل برعاي ــة الرقواف ــل

ومحايتها ،يف تنمةة قوته البسكرية وإيالءها أمهةة كيرية ا.2

المرحلــة الثانيــة :تطــور ســوق متنطــةط ،وتبــدد مرافرقــه ،بفضــل الرقوافــل البــابرة للســوق ،وحتولــه

من ألرد حمطة لالسكاحة إىل سوق تيادل بني الرقوافل ،وحمجة للتجار.3

المرحل ــة الثالث ــة :الترق ــدم البلم ــي للمدين ــة ،فص ــارت مرك ــز إش ــباع حض ــاري وعلم ــي ،ومركـ ـزاً
للرقضاء.
وك خر مرحلة يف هذه الرياسة ،االعكاف الرمسي للسلطة املتغلية على اإلقلةم بالرياسة للمدينة،
ببدما ايتت ا من الرياسة يف قصور اإلقلةم قايية ،فمع الدور الذي لبيه العة عمر بن عيـد الـرمحن
يف استرقرار اإلقلةم يف أواخر البهد املريين ،وبروز متنطةط كرقوة سةاسةة مسةطرة ،خطط الغـزو السـبدي
إلخضاعها فيإخضاعها ضع اإلقلةم ،وما كان من ميادرة العة أمحد بن عمر يف االستسالم ومجع
الضرائب ،جبل السلطان السبدي يبةنه قائداً عاماً لكافة قصور متنطةط.4
الفرع الثاني :تحول الرداسة إلى مقاطعة تيمي
يــرى حممــد بــن عيــد الكــرمي ،أن الرقــرن الثالــث ععــر ا جــري هــو بدايــة عهــد جديــد يف ت ـوات
ببــدما متكنــت قصــور تةمــي مــن أن تصــيح صــاحية النفــوذ والســلطة علــى إقلــةم ت ـوات ،ببــدما ترببــت
 - 1البرب وديوان امليتدأ واترب ،ج ،7ص.77
 - 2توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها ،ص.74
 - 3املرجع نفسه ،ص.97
 - 4ترقةةد يف تاري متنطةط ،ص.8
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علةه مدينة متنطـةط  ،فكمـا أن الرئاسـة كانـت علـى مراحـل فكـذلا تراجبهـا لصـاد قصـور تةمـي كـان
على مراحل.
المرحلــة األولــى :تراجــع األمــن باملدينــة ،بســيب اتالفــات الداخلةــة بــني الرقيائــل الرقاينــة هبــا،
األمر الذي أدى إىل تراجع الرقوة البسكرية للمدينة ،حى أصيحت ال ترقوى على دفع غزو أهل تةمـي
إال مبســاندة قيائــل أوالد ملــوك مــن بــودة ،وأوالد احلــاج بيوفــادي ،يف مرقابــل النمــو الــذي عرفتــه الرقــوة
البسكرية لرقصور تةمي ويؤرخ ذا الصراع يف حوايل سنة 1184ه1770-م.1
المرحل ــة الثاني ــة :وال ــيت ك ــادت تتل ــيس باملرحل ــة األوىل ،وه ــي مرحل ــة تراج ــع اقتص ــاد املدين ــة،
ومكانته ــا البلمة ــة فيب ــد مغ ــادرة الةه ــود للمدين ــة خ ــف النع ــا الص ــناعي بس ــوقها ،وبانب ــدام األم ــن
يف أواخر الرقرن 12هـ ،حتولت قيلة االقتصاد إىل قصور تةمي بفبل تسارع منوهـا االقتصـادي والبلمـي،
إذ أصيحت زواياها حمجة لطاليب البلم والثروة ،خالفا لتمنطةط اليت عمتها الفوضى واترا .2
المرحلة الثالثة :واليت انترقلت فةها قةادة اإلقلةم إىل قصور تةمـي بـدل متنطـةط علـى يـد الدولـة
البلوية بسيب الترقدم االقتصادي والبلمي الذي متةزت به يف هـذه الفـكة ،وكـذلا بسـيب الـوالء املبلـن
من متنطةط لسلطان الدولة السبدية ،وكمحاولة أخرية الستبادة الرئاسة قام قائد مدينة متنطةط بالتمرد
علــى عامــل الســلطان البلــوي ســنة 1139ه ـ1726-م ،وتيبتهــا ســنة 1215ه ـ1800-م حماولــة
أخرى لرفع ا وان على متنطةط وما حلرقها من قائد قصور تةمي فتحالفت متنطةط مـع أهـل بـودة وأوالد
احلاج ،ولكن قائد تةمي علم هبا ،فلم تفلح.3

 - 1الرقول اليسةط يف أخيار متنطةط ،ص ص .26-25
 - 2ترقةةد يف تاري متنطةط ،املرجع ص.6
 - 3ينظر نظام الرقضاء مبنطرقة توات ،ص ص.108-105
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المبحث األول :مدخأل للفتوى والقضاء
المبحث الثاني :الفتوى في إقليم توات
المبحث الثالث :القضاء في إقليم توات

50

الفصل الثاني :الفتوى والقضاء في إقليم توات خالل القرنين  12و13هـ

51

نظ ـرا الرتي ــا مدين ــة متنط ــةط يف ك ــل م ــن الفت ــوى والرقض ــاء ب ـاإلقلةم الت ـوايت كك ــل ،ف ــال ميك ــن
لنا دراسة بة،ة الفتوى والرقضاء باملدينة إال مـن خـالل اإلقلـةم ككـل ،فحاولنـا إبـراز أهـم ةـزات الفتـوى
والرقض ــاء يف اإلقل ــةم ،وأه ــم مباملهم ــا وأعالمهم ــا ،ميت ــدئني بض ــيط مفه ــوم ك ــل م ــن الفت ــوى والرقض ــاء
باملذهب املالكي ،والفرق بةنهما يف امليحث األول ،مث أفردنا ميحثاً للفتوى يف اإلقلةم ،وآخر للرقضاء.

المبحث األول :مدخأل للفتوى والقضاء
حنــاول مــن خــالل هــذا امليحــث ضـيط املفــاهةم األساســةة ،خاصــة مــع التــداخل الــذي يتضــمنه
املوضوع بني الفتوى حمل الدراسة والرقضاء؛ كون عيد احل بن عيد الكرمي قاضةاً.

المطلب األول :مدخأل للفتوى
ندرس من خالل هذا املطلب كالً من الفتوى ،وما يتبل هبا ،واملفيت وييرقاته.
الفرع األول :تعريف الفتوى وأنواعها
الفتوى لغة :اسم مصدر من فى ،ومفـردة فـى أصـالن؛ أصـل يـدل علـى الطـراوة واجلـدة واآلخـر
يــدل علــى تيةــني احلكــم ،وإلةــه ينصــرف املبــأل الــذي حنــن بصــدد تبريفــه ،فةرق ـال أفــى الفــى يف املســالة
إذا بــني حكمهــا ،واســتفتةت إذا ســالت عــن احلكــم ،قــال

تبــاىل   ﴿:

 2 .1﴾  والفتــوى هب ـذا املبــأل تصــدق علــى كــل علــم ،فكــل مــن بــني مســالة فرقــد أفــى،
ولكن استرقر يف البرف إيالقه يف العرعةة فرقط.

3

الفتــوى إصــطالحا :الفتةــا والفتــوى مبــأل واحــد يف االصــطالح الفرقهــي تبــين اإلخيــار بــاحلكم
العرعي ال على وجه اإللزام.

4

 - 1سورة النساء ،اآلية.175
 - 2مبجم مرقايةس اللغة ،أمحد فارس ،حترقة عيد السالم حممد هارون ،دار الفكر ،بريوت1979 ،م ،ج ،4ص.474
 - 3أصول الفتوى والرقضاء يف املذهب املالكي ،حممد ريا  ،مطيبة الدار اليةضاء ،اململكة املغربةة1996 ،م ،ص.175
 - 4شرح خمتصر خلةل ،حممد بن عيد اهلل اترشي ،دار الفكر ،بريوت ،د  ،دس  ،ج ،3ص.109
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الفرع الثاني :شروط المفتي وطبقات المفتين
اتفـ أهــل الفــن علــى اشـكا اإلســالم ،والبرقــل واليلــوى ،وعلــى عــدم اشـكا احلريــة والــذكورة،
واختلـ ــف يف البدال ـ ــة بع ـ ــرويها ،واالجتهـ ــاد ،ف ـ ــذهب اجلمه ـ ــور الش ـ ـكا البدال ـ ــة يف املف ـ ــيت ،ونس ـ ــيه
اب ــن رش ــد 1لإم ــام مال ــا .2وأم ــا االجته ــاد فرق ــد ذه ــب املالكة ــة إىل ج ـواز إفت ــاء املرقل ــد نرق ـالً ،ويتي ــني
ذل ــا م ــن خ ــالل ترقس ــةمهم لطيرق ــات املفت ــني وح ــدود ج ـواز اإلفت ــاء ــم ،وق ــد فص ــل اب ــن رش ــد اجل ــد
يف ذلا؛ حني قسم اجلماعة اليت تنتسب للبلوم ملن إىل اال ييرقات:

3

الطبقــة األولــى :مــن يبترقــد صــحة املــذهب دون تفرقــه يف مبانةــه ،واســتبان حبفــا ألــرد األق ـوال؛
فال فتوى له.
الطبق ـ ــة الثاني ـ ــة :م ـ ــن يبترق ـ ــد ص ـ ــحة امل ـ ــذهب وتفرق ـ ــه يف مبانة ـ ــه ،وعل ـ ــم الص ـ ــحةح اجل ـ ــاري
علــى الصـوا والســرقةم اتــارج عنــه ،ولكــن مل ييلــو درجــة التحرقةـ مببرفــة قةــاس الفــروع علــى األصــول،
فال جيوز له اإلفتاء باالجتهاد فةما ال يبلم فةه نصاً من قول مالا أو أصحابه.
الطبقــة الثالثــة :مــن بلــو درجــة التحرقةـ ومبرفــة قةــاس الفــروع علــى األصــول ومــا ينيغــي مبرفتــه
لذلا ،فةجوز لـه االجتهـاد والرقةـاس .وعلـى هـذه الطيرقـة يصـدق تبريـف الفتـوى باهنـا إ هـار األحكـام
العرعةة باالنتزاع من الكتا والسنة واإلمجاع والرقةاس.

 - 1أبو الولةد حممد بن أمحد بن رشد 520 - 450( :هـ) الفرقةه املرجع يف حل املعكالت .أخذ عن ابن رزق وعلةه اعتماده،
اجلةاين ،أبا عيد اهلل بن فرج ،ومجاعة غريهم ،وأجازه أبو البياس البذري .وأخذ عنـه ابنـه أمحـد ،الرقاضـي عةـا  ،أبـو بكـر بـن
حممد اإلشـيةلي ،وغـريهم ،وأجـاز ابـن بعـكوال .لـه اليةـان والتحصـةل ملـا يف املسـتخرجة مـن التوجةـه والتبلةـل ،املرقـدمات ألوائـل
كتـب املدونـة ،اختصــار الكتـب امليســوية مـن تــالةف نـب بــن إسـحاق بـن نــب بـن نــب ،هتذييـه لكتــب الطحـاوي يف معــكل
اآلاار وحجب املواريث ،وفهرسة وأجزاء كثرية يف فنون من البلم (.الديياج املذهب يف مبرفة أعةان علماء املذهب ،إبراهةم بن
علــي برهــان الــدين ابــن فرحــون ،حترقة ـ حممــد األمحــدي ابــو النــور ،دار ال ـكا للطيــع والنعــر ،مصــر ،.ج ،2ص ص -248
 .250شجرة النور ،ج ،1ص )190
 ، -2املوســوعة الفرقهةــة ،وزارة األوقــاف والعــؤون اإلســالمةة الكويــت ،مطيبــة ذات السالســل  ،الكويــت1983 ،م،ج ،32ص
ص.29-26
 - 3ينظر مسائل أيب الولةد بن رشد ،أبو الولةد بن رشد الرقرييب ،حترقة حممد احليةب التجكاين ،دار اجلةـل ،بـريوت-دار األفـاق
اجلديد املغر 1933 ،2 ،م ،ج ،2ص ص.1326-1324
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وعل ــى ه ــذا الترقس ــةم فطيرق ــات املفت ــني يف امل ــذهب امل ــالكي ت ــتلخص يف ييرقت ــني املف ــيت اجملته ــد
واملفيت املرقلد.
فنجــد حممــد ب ـن َحممــد البــامل الزجل ـوي ،يف أول بــا الرقضــاء مــن الغنةــة يؤكــد ذلــا يف قولــه:
"وإذا كــان البلــم ال يعــك يف الرقاضــي علــى مــذهب ابــن حيةــب وابــن رشــد ،وعلةــه درج يف التحفــة،
بــل البرقــل والــورع كـ ٍ
ـاف عنــدمها؛ ألنــه بالبرقــل يســال؛ وبــه خصــال اتــري كلهــا ،وبــالورع يبــف فةعــاور
فةما نزل به أهل البلم وال يرقطع حكماً دوهنم .ومل ف على مذهيهم صحة تولةة أهل البرقـل والـدين
ن له نظر واحتةا يف األمور وإن مل يكن فةهم عامل إذ كـانوا حبةـث ال فـى علـةهم التاهـل للفتـوى
والرقضاء حبسب حاله وزمانه كما أشار يف ذلا إىل شرح البملةات ،وغريه واهلل أعلم.1

ودقـ يف ذلــا عيــد الــرمحن بــن عمــر حةــث يرقــول" :وميكــن اجلمــع برقــول اللخمــي 2الــذي نرقلــه

صاحب التوضةح أن املرقلد البد له من معاور ،واجملتهد ميكن أن يرقال يستحب له واهلل أعلم".3

وكــالم الفرقةه ـني املعــاورين أعــاله؛ يؤكــد علــى اش ـكا مــا تــوفر يف اإلقلــةم مــن البلــم والــورع،
وجندها توفرت يف قضاة اإلقلةم ،فال جند فةمـا وصـلنا عـنهم ،مـا يرقـدح يف ورعهـم ،إال مـا كـان تبريضـاً
برقض ـ ــاة الوق ـ ــت دون تس ـ ــمةة ،بس ـ ــيب بب ـ ـ اتالف ـ ــات الفرقهة ـ ــة واملنهجة ـ ــة ب ـ ــني الرقض ـ ــاة والفرقه ـ ــاء،
أم ــا ع ــن البل ــم ،فيتتيبنـ ــا س ــرية قض ـ ـاة اإلقلـ ــةم ال ــيت أوردناه ــا سـ ــابرقاً ،جنـ ــد أن ــم نص ــةياً غ ــري قلة ــل

من البلم.

4

 - 1الغنةة ،ص.616

 - 2علي بن حممد اللخمي الرببي الرقريواين (ت478هـ)رئةس الفرقهاء يف وقته .أخذ عن ابن حمرز ،السةوري ،التونسي وابومجاعة
وغريهم .أخذ عنه اإلمام املازري ،أبو الفضل بن النحوي ،وغريهم ،له تبلة على املدونة مساه التيصرة ( .ترتةب املدارك،
ج ،08ص  .109شجرة النور ،ج ،1ص .)173

 - 3الغنةة ،ص .624

 - 4ينظر نفسه ،ص ص.224-218
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المطلب الثاني :مدخأل للقضاء
تتعـبب الدراسـات حـول الرقضـاء ومياحثـه ،وســنحاول االقتصـار علـى تبريـف الرقضـاء وشــرو
الرقاضي ،حى تتجلى لنا الفروق األساسةة بني اإلفتاء والرقضاء.
الفرع األول :تعريف القضاء
قضاي ،واجلمع أقضةة.
الرقضاء اسم مصدر من قضى واألصل
ٌ
وقضى العيء صنبه وقدره ،ومنه قوله تباىل1﴾    ﴿:
وي ــايت مبب ــأل الف ـراى ،اإلهن ــاء ،احل ــتم ،األم ــر ،الص ــنع والترق ــدير ،وي ــايت مبب ــأل الفص ــل يف احلك ــم
كم ــا يف قول ــه تب ــاىل

﴿﴾           

2

أي لفصل احلكم بةنهم ،قال أهل احلجاز الرقاضي يف اللغة الرقايع ل مور احملكم ا.3
والرقضاء اصطالحاً كما عرفه ابن رشةد "هو اإلخيار عن حكم شرعي على سيةل اإللزام".4
وفصل اإلمام الرقرايف 5يف حرقةرقة احلكـم العـرعي علـى أنـه إنعـاء إلـزام أو إيالقـه ،ومثـل لإلـزام
بل ــزوم الص ــداق والنفرق ــة وغريه ــا ،وف ــرق ب ــني اإللـ ـزام واإللـ ـزام احلس ــي ،فه ــو ل ــةس حبك ــم مث ــل احل ــيس؛
ألن احلاكم قد يبجز عنه ،6وأشار إىل أنه قد يكون ببدم اإللزام إذا كانت الواقبة يتبني فةها اإلباحة،
 - 1سورة فصلت ،اآلية.11
 - 2سورة العورى ،اآلية.12
 - 3لسان البر  ،مجال الدين بن منظور ،دار صادر ،بريوت1414 ،هـ ،ج ،14ص ص.187-186
 - 4تيصرة احلكام يف أصول األقضةة ومناه األحكام ،إبراهةم بن علي بن حممد بن فرحون الةبمري ،مكتيـة الكلةـات األزهريـة،
مصر1987 ،م .ج ،1ص.11
 - 5أمحد بن إدريس ،شها الدين الرقرايف(ت684هـ) كان إماماً بارعاً يف الفرقه واألصول والبلوم البرقلةة ،أخذ عن مجـال الـدين
بــن احلاجــب والبــز بــن عيــد الســالم وشــرف الــدين الفاكهــاين وأيب عيــد اهلل اليرقــوري .لــه تـ لةف بديبــة منهــا التنرقــةح يف أصــول
الفرقــه مرقدمــة للــذخرية ،الــذخرية ،الفــروق والرقواعــد ،شــرح التهــذيب ،الفــرق بــني الفتــاوى واألحكــام وغــري ذلــا كثري(.الــديياج،
ج ،1ص ص .239-236شجرة النور ،ج ،1ص .270األعالم ،ج ،1ص ص)95-94
 - 6كما هو احلال يف إقلةم توات يف جل أوقاته ،فال سلطة تنفةذية تسهر على تنفةذ اإللزام احلسي.
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فمثَّ ـ َل ل ــه ب ــاألر رفب ــت للح ــاكم زال عنه ــا اإلحة ــاء ،فحك ــم ب ــزوال
أو ع ــدم احلج ــر .أم ــا اإلي ــالق َ
امللا.1
وعــرف الــربزيل الرقضــاء مبتمــداً علــى مصــدر االلـزام فةــه":حكم شــرعي مســتند لواليــة ســلطانةة،

أو صــفة توجــب قيــول حكــم موصــوفها كلة ـاً لواليــة إمــام أومجاعــة لفرقــده 2".وهــذا التبريــف يتجلــى

فةه أصل الفوارق بني الرقضاء والفتوى مع إحتادمها يف احلكم العرعي.
الفرع الثاني :شروط القاضي

تنرقسم شرو والية الرقاضي إىل شرو تتوقف علةها صحة واليته ،وشرو كمال ا.
أوال :شروط صحة والية القاضي عشرة وهي:
 -1اإلسالم فال يصح من كافر،
 -2واحلرية ،الذكورة،
 -3اليلوى،
 -4البرقل،
 7-6-5وسالمة السمع واليصر واللسان،
 -8أن يكون واحداً.

 - 1تيصرة احلكام ،ج ،1ص.11
 - 2فتاوى الربزيل ،ج ،4ص.5

 - 3تيصرة احلكام،ج ،1ص ص.27-26

3
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 -9ش ــرط العدال ــة :وفةــه أق ـوال يف املــذهب" :قــال س ــحنون 1مــن ال جت ــوز شــهادته ال جت ــوز

واليت ــه" ،وق ــال أيض ـاً" :تص ــح وجي ــب عزل ــه" ،وق ــال الرقاض ــي عة ــا " 2يف الفاس ـ خ ــالف؛ ه ــل ي ــرد

ما حكم فةه وإن واف احل  ،أو ميضي إذا واف احل  .واألول صحةح".

3

 -10شرط العلم :فال يتوىل الرقضاء جاهل ،واختلف يف حد البلم الـذي يتـوىل بـه الرقاضـي؛
ف ــذهب املترق ــدمون إىل اشـ ـكا االجته ــاد وتـ ـوافر ش ــرويه يف حـ ـ الرقاض ــي ،وبتب ــذر اجملته ــد م ــا ع ــاد
م ــن ش ــرو الرقاض ــي؛ وذك ــر امل ــازري 4س ــيب اش ـ ـكا املترق ــدمني لـ ـذاك فرق ــال" :ه ــذه املس ــائل تكل ــم
عنه ــا البلم ــاء املاض ــون؛ مل ــا ك ــان البل ــم يف أعص ـارهم كث ـرياً منتع ـراً ،واش ـتغل أكث ــر أهله ــا باالس ــتنيا

واملنا رة يف املذهب".

5

 -1عيــد الســالم ســحنون بــن ســبةد بــن حيةــب التنــوخي الرقــريواين(240-160هـ ــ) الفرقةــه احلــافا ،انتهــت إلةــه الرئاســة يف البلــم.
أخذ عن اليهلـول بـن راشـد ،علـي بـن زيـاد ،أسـد بـن الفـرات ،ابـن أيب حسـان ،ابـن الرقاسـم ،ابـن وهـب ،ابـن عيـد احلكـم ،ابـن
عةةنة ،وكةع ،وابن مهدي ،مبن ،ابن املاجعون ،مطرف ،أشهب ،ابن غةا  ،الولةد بن مسلم ،الطةالسـي وغـريهم وأخـذ عنـه
حممــد ،حممــد بــن عيــدوس ،ابــن غالــب ،نــب بــن عمــر ،وغــريهم .وهــو صــاحب املدونــة الــيت علةهــا االعتمــاد يف
أئمــة مــنهم ابنــه َّ
املــذهب املالكي(ترتةــب املــدارك وترقريــب املســالا ،الرقاضــي عةــا  ،ألموعــة مــن احملرقرقــني ،مطيبــة فضــالة ،املغــر  ،ج ،4ص
ص .85-45الديياج ،ج ،2ص .30شجرة النور ،ج ،1ص ص)104-103
 - 2الرقاضي عةا بن موسـى بـن عةـا الةحصـيب(544-476هــ) :اإلمـام .أخـذ عـن أيب احلسـن سـراج ،الرقاضـي أيب عيـد اهلل
بن عةسى ،أيب احلسن شريح بن حممد ،ابن رشـد وابـن احلـاج ،أبـو بكـر الطريوشـي ،املـازري وابـن البـريب وغـريهم كثـري فرقـد زاد
من أجازه عن املائة .أخذ عنـه ابنـه حممـد ،ابـن غـازي ،وأبـو عيـد اهلل التـاديل .وغـريهم مـن البلمـاء والرقضـاة .لـه تـ لةف املفةـدة،
منها إكمال املبلم يف شرح مسلم ،العفا يف التبريف حبرقوق ،ومعارق األنوار تفسري غريب املويا واليخـاري ومسـلم وضـيط ،
كتا التنيةهات املستنيطة على الك تب املدونة ،وترتةـب املـدارك وترقريـب املسـالا ملبرفـة أعـالم مـذهب مالـا ،األعـالم حبـدود
قواعد اإلسالم ،اإلملاع يف ضيط الرواية وترقةةد السماع ،البةون الستة يف أخيار سيتة ،غنةة الكاتب وبغةة الطالـب يف الرسـائل،
الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد .وله شبر جةد (الديياج ،ج ،2ص ص .51-46شجرة النور ،ج ،1ص )205
 - 3ينظر تاري قضاة األندلس ،أبو احلسـن بـن عيـد اهلل بـن احلسـن ،دار األفـاق اجلديـدة ،لينـان1983 ،5 ،م ،ص .5تيصـرة
احلكام ،ص.11
 - 4حممــد بــن علــي بــن عمــر التمةمــي املــازري (453هـ ـ536-ه ــ) البــامل اجملتهــد مل يفــت بغــري معــهور امل ـذهب ،وكــان إمام ـاً يف
الطب أيضاً .أخذ عن أيب احلسن اللخمي ،عيد احلمةد الصـائو وغريمهـا ،وأخـذ عنـه أبـو حممـد عيـد السـالم الربجةـين ،بـن رشـد
احلفةد والرقاضي عةا  ،وبن احلاج وغريهم كثري .له شرح التلرقني ،شـرح الربهـان أليب املبـايل مسـاه إيضـاح احملصـول مـن برهـان،
املبلم يف شرح صحةح مسلم  ،وكتابه الكيري وهـو كتـا التبلرقـة علـى املدونـة ،الكعـف واألنيـاء علـى املـكجم باألحةـاء ،تبلةـ
عل ــى رد أحادي ــث اجل ــوزقي ،وغ ــري ذل ــا م ــن الت ـ لةف املفة ــدة ول ــه الفت ــاوى والرس ــائل الكثرية(.ش ــجرة الن ــور ،ج ،1ص.187
اإلعالم ،ج ،6ص.)277
 - 5تيصرة احلكام ،ج ،1ص.27
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وتكمل ــة لك ــالم امل ــازري يف حـ ـ الرقاضـ ـي واشـ ـكا االجته ــاد؛ فرق ــد رأى أن عص ــره ال يوج ــد
فةـه يف اإلقلــةم الواســع البظــةم عــامل حصــلت لــه آلــة االجتهــاد ،فاشـكا االجتهــاد يف الرقاضــي؛ تبطةــل
ل حكام وإيرقاع للهرج والف والنزاع ،فرقد دعت الضرورة لتولةة املرقلد.1

واإلمــام مالــا رضــي اهلل عنــه قــال يف قصــور ت ـوافر شــرو الرقاضــي" :ال أراهــا جتتمــع يف أحــد،

فإن اجتمع منها يف الرجل خصلتان البلم والورع قُدم" .2وقـال عيـد امللـا بـن حيةـب" :3فـإن مل يكـن
علم فبرقل وورع ،فيالبرقل يسال ،وبه حتصل خصال اتري كلها ،بـالورع يبـف ،وإن يلـب البلـم وجـده

إن يلب البرقل مل جيده".4

وق ــد ت ــدارس علم ــاء إقل ــةم ت ـوات ش ــر البل ــم يف الرقاض ــي؛ فنج ــد حمم ــد ب ــن َحمم ــد الزجل ــوي،
يف أول با الرقضاء من الغنةة يرقوله" :وإذا كان البلم ال يعـك يف الرقاضـي علـى مـذهب ابـن حيةـب
وابــن رشــد ،وعلةــه درج يف التحفــة ،بــل البرقــل والــورع كـ ٍ
ـاف عنــدمها؛ ألنــه بالبرقــل يســال؛ وبــه خصــال
ات ــري كله ــا ،وبـ ــالورع يب ــف فةعـ ــاور فةم ــا نـ ــزل بـ ــه أهـ ــل البلـ ــم وال يرقطـ ــع حكم ـ ـاً دوهن ــم .ومل ـ ــف
على مذهيهم صحة تولةة أهل البرقل والدين ن له نظر واحتةا يف األمـور وإن مل يكـن فـةهم عـامل،
إذ ك ـ ـ ــانوا حبة ـ ـ ـث ال ف ـ ـ ــى عل ـ ـ ــةهم التاه ـ ـ ــل للفت ـ ـ ــوى والرقض ـ ـ ــاء حبس ـ ـ ــب حال ـ ـ ــه وزمان ـ ـ ــه كم ـ ـ ــا أش ـ ـ ــار

يف ذلا إىل شرح البملةات ،وغريه واهلل أعلم.5

 - 1تيصرة احلكام ،ج ،1ص.27
 - 2قضاة األندلس ،ص.3
 - 3عيد امللا بن حيةب السلمي الرقـرييب اليـريي(238-000هــ) الفرقةـه األديـب املعـاور انتهـت إلةـه رئاسـة األنـدلس ببـد نـب
بن نب .أخذ عن املغازي بن قةس ،زياد بن عيد الرمحن ،بن املاجعون ،مطرف ،عيـد اهلل بـن عيـد احلكـم ،عيـد اهلل بـن دينـار
حممد وعيد اهلل ،ترقي الدين بن خملد وابن وضاح املغامي وغريهم .له الواضحة يف الفرقه والسنن،
وأصيو وغريهم .أخذ عنه ابناه َّ
كتـا يف فضــل الصــحابة  ،كتــا يف غريــب احلــديث ،كتــا يف تفسـري املويــا ،كتــا حــرو اإلســالم ،كتــا ييرقــة الفرقهــاء
والت ــاببني ،كت ــا الفـ ـرائ وكت ــا مك ــارم األخ ــالق (.ترتة ــب امل ــدارك ،ج ،4ص ص ،149-122ال ــديياج ،ج ،2ص ص
 ،15-08شجرة النور ،ج ،1ص ص)112-111
 - 4قضاة األندلس ،ص.3
 -5الغنةة ،ص.616
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1

 - 2-1أن يكون غري حمدود وال مطبون علةه يف نسيه بوالدة اللبان والزنا،
 -3غري فرقري،
 -4غري أمي،
 -5غري مستضبف،
 -6أن يكون فطناً،
 -7نزيهاً،
 -8حسةياً،
 -9حلةماً،
 -10أن يكون مستشيرا ألهأل العلم والرأي :فرقد أرجع ابن رشد تولةة الرقضاء ملن له احل
يف الفتةا بني الطائفتني املذكورتني ،بل ذهب ألببد من ذلا؛ فرقال جبواز تولةـة الرقضـاء مـن لـةس أهـالً
للفت ــوى بع ــر االستع ــارة؛ حة ــث يرق ــول" :للرقاض ــي ال ــذي ل ــةس يف قط ــره م ــن ن ــال درج ــة الفت ــوى،
وال هــو نفســه أهــل للفتــوى ،أنــه ال يرقضــي إال بفتــوى مــن يســوى لــه االجتهــاد ،ويبــرف وجــه الرقةــاس؛
إن وج ـ ـ ـ ــد يف بل ـ ـ ـ ــده ،وإال يليـ ـ ـ ـ ــه يف غ ـ ـ ـ ــري بلـ ـ ـ ـ ــده ،ف ـ ـ ـ ــإن قض ـ ـ ـ ــى فةهـ ـ ـ ـ ــا برأي ـ ـ ـ ــه وال رأي لـ ـ ـ ـ ــه ،ورأي
من ال رأي له؛ كان حكمه موقوفاً على النظر .ويـامر اإلمـام الرقاضـي إذا مل يكـن مـن أهـل االجتهـاد،
وال كان يف بلده من يسوى له االجتهاد؛ أن ال يرقضي فةما سيةله االجتهـاد إال ببـد معـورة مـن يسـوى
لــه االجتهــاد" 2.وهــذا مــا مةــز املدرســة املغربةــة واألندلســةة ،حةــث أسس ـوا نظام ـاً للعــورى؛ الســتدراك
قصور آلة االجتهاد والفتوى عند الرقاضي.

 - 1فتاوى الربزيل ،ج ،4ص.7
 - 2املبةار املبر  ،ج ،10ص ص.35-32

الفصل الثاني :الفتوى والقضاء في إقليم توات خالل القرنين  12و13هـ

59

ويف ش ــر املع ــاورة يرق ــول عي ــد ال ــرمحن ب ــن عم ــر" :وميك ــن اجلمـ ـع برق ــول اللخم ــي ال ــذي نرقل ــه

صاحب التوضةح أن املرقلد البد له من معاور ،واجملتهد ميكن أن يرقال يستحب له واهلل أعلم".1

المطلب الثالث :الفرن بين الفتوى والقضاء
م ــن خ ــالل امل ــدخل لك ــل م ــن الفت ــوى والرقض ــاء؛ اتض ــح لن ــا أه ــم الف ــروق ال ــيت متة ــز الفت ــوى
عــن الرقضــاء ،وبــإدراج خطــة العــورى يف الرقضــاء عنــد املغاربــة ،أنــت نوع ـاً جديــداً مــن الفتــاوى تســمى
فتاوى األحكام ،اليت تتداخل بني الفتوى والرقضاء.
الفرع األول :المقارنة بين الفتوى والقضاء
إن كل من الفتوى والرقضاء تتضمن اإلخيار عن حكم شرعي مـن يـرف مـن هـو أهـل لـذلا،
على فروق بةنهما ميكن تلخةصها يف :

2

 الفتوى إخيار عن احلكم لسائل عنه ،والرقضاء إنعاء للحكم بني اتصمني، -إن الرقض ــاء حك ــم ش ــرعي يس ــتند إلزام ــه لس ــلطة اإلم ــام ،أو اجلماع ــة ،بةنم ــا الفت ــوى حك ــم

شرعي يستند للوازع الديين لدى املستفيت،3

 الفتوى ال إلزام فةها بالنسية للمستفيت؛ فله أن ياخذ هبـا أو بفتـوى مف ٍـت آخـر ،أمـا الرقضـاء
فإنــه ملــزم؛ فــإن دعــا اتصــم خصــمه للرقاضــي ،وجيــت علةــه اإلجابــة؛ ألن الرقاضــي منصــو لرقطــع
اتصومات ،على عكس دعوته له للمفيت فلةس له إجياره علةها.
 إن املف ــيت يف ــيت بالديان ــة عل ــى ب ــاين األم ــر للمس ــتفيت ،عل ــى عك ــس الرقاض ــي ال ــذي نك ــمعلى الظاهر والرقرائن.
بب

 فهذه من أهـم الفـروق بـني الفتـوى والرقضـاء ،وبتـداخلهما يف حةـز خطـة العـورى ،تـداخلتخصائصهما فةما يسمى فتاوى األحكام أو نوازل األحكام.

 1الغنةة ،ص .624
 - 2املوسوعة الفرقهةة ،وزارة األوقاف والعؤون اإلسالمةة الكويت ،يياعة ذات السالسل  1973 2م ،ج ،32ص .20
 - 3ينظر فتاوى الربزيل ،ج ،4ص.5
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الفرع الثاني :فتاوى األحكام
تبتــرب خطــة العــورى الــيت اســتحداها األندلس ـون واملغاربــة يف الرقضــاء ،اضــافة نوعةــة للمنظومــة
الرقضائةة املالكةة حةث كان اتلةفـة أو األمـري يبـني مبوجيهـا إىل جانـب كـل قـا ٍ مـن قضـاة احلواضـر
معاوراً أوأكثر؛ يستعريه الرقاضي كتابة يف املسائل اليت ينظر فةها بني اتصوم.1
وبفضل هذه املعاورات جتمبت ألموعة من األحكام اليت تبترب فتاوى حلاالت خاصـة واقبةـة،
ولث ـ ـراء ه ــذه املع ــاورات باملياحث ــات الفرقهة ــة ،واملراجب ــات؛ أف ــردت ــا املؤلف ــات اتاص ــة ،فجمب ــت
فةهــا األحــدا الواقبةــة الــيت رفبــت للرقضــاة أو املفت ـني املعــاورين لليــث فةهــا ،أو بةــان احلكــم العــرعي
فةها ،أو إلبداء رأيهم يف صحة أو عدم صحة تطية النصوص الفرقهةة علةها.2
ومن أمثلة الت لةف يف فتاوى األحكام نذكر:
نوازل أيب مطرف عيد الرمحن بن قاسم العبيب املالرقي(499هـ1105-م) منتخــب األحكــام ،أليب عيــد اهلل حممــد بــن عيــد اهلل املــري-ابــن أيب زمنةــني(-ت399هـ ـ-1005م)
 اإلعالم بنوازل األحكام ،أليب األصيو عةسى بن سهل الرقرييب(486هـ1093-م).ونـوازل األحكــام تبتـرب املــدخل لفتــاوى الرقاضـي عيــد احلـ بـن عيــد الكــرمي ،فـرغم كونــه قاضـةاً،
مل مينب ـه م ــن الفت ــوى كم ــا ن ــص علة ــه مترق ــدمو املالكة ــة فرق ــد ك ــان الرقاض ــي ش ـريح يرق ــول" :أن ــا أقض ــي
وال أفيت".3

 - 1نظرات يف النوازل الفرقهةة ،حممد حجي ،منعورات اجلمبةة املغربةة للتالةف والكمجة والنعر ،اململكة املغربةة1999 ،م،
ص.171
 2املرجع نفسه ،ص ص.32-31
 - 3فتاوى الربزيل ،ج ،4ص.38
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وذهب ابن احلاجب أيضاً إىل ذلا يف قوله" :ال يفيت احلاكم يف اتصومات"
وصرح به نا م الباصمةة يف قوله:
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1

2

ومنع اإلفتاء للحكام

يف كل ما يرجع للخصام

ونرقــل مةــارة يف شــرح اليةــت :أن ســحنون كــان إذا أتــاه رجــل يســاله عــن مســالة مــن األحكــام
مل جييه ،وقال هذه مسـالة خصـومة ،إال أن يبلـم أنـه رجـل متفرقـه فةسـال علـى جهـة التبلـةم ،أو يسـال

عن مسائل الوضوء أو الزكاة.3

ومبتمدنا يف جواز فتوى الرقاضي ما نص علةه شراح الباصمةة:
 -فرقـد نرقــل صــاحب توضــةح األحكــام يف شــرح حتفـة احلكــام ،عــن ابــن عيــد الســالم :أن فتـواه

يف مسائل اتصام قوالن :األوىل باملنع ،واألخرى باجلواز.4

تاكةد صاحب إحكام األحكام على أن البمل باملغر واألندلس جبواز اإلفتاء للرقاضي.5 ونرق ـ ـ ـ ــل مة ـ ـ ـ ــارة الس ـ ـ ـ ــاب  ،يف املتفرق ـ ـ ـ ــه يس ـ ـ ـ ــال عل ـ ـ ـ ــى جه ـ ـ ـ ــة التبل ـ ـ ـ ــةم ،وفت ـ ـ ـ ــاوى الرقاض ـ ـ ـ ــيعيد احل بن عيد الكرمي يدخل الكثري منها يف هذا اليا .
وكذلا لسرقو مبظم الفوارق بني الرقضاء والفتوى يف اإلقلةم خاصةً:
 ي ـ ــابع االل ـ ـزام يف الرقض ـ ــاء :إن نظ ـ ــام الرقض ـ ــاء يف اإلقل ـ ــةم ك ـ ــان أش ـ ــيه ب ـ ــالفتوى والتحك ـ ــةممنـ ــه للرقض ـ ــاء ،خاص ـ ــة مـ ــع غة ـ ــا الس ـ ــلطة التنفةذيـ ــة ألحك ـ ــام الرقض ـ ــاء ،فنجـ ــد امل ـ ــدعي أو امل ـ ــدعى
علةــه ببــد صــدور حكــم الرقاضــي نملــه إىل غــريه مــن الرقضــاة ،أو املفتــني ،وهــو خمــالف إللزامةــة احلكــم
يف ح احملكوم علةه.6
 - 1جامع األمهات ،ص.464

 - 2حتفة احلكام ،ص.31 ،19

 - 3شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام ،حممد بن أمحد مةارة الفاسي ،حترقة عيد اللطةف حسن
عيد الرمحن ،دار الكتب البلمةة ،بريوت2000 ،م ،ج.28 ،1

 - 4توضةح األحكام شرح حتفة احلكام ،عثمان بن مكي التوزري الزبةدي ،املطيبة التونسةة ،تونس1339 ،هـ ،ج ،1ص.37
 - 5إحكام األحكام على حتفة احلكام ،حممد بن يوسف الكايف ،دار الكتب البلمةة ،لينان2010 ،م،ص ص.19-18
 - 6ينظر املسالة .27
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ـاوريه ذُكــروا كمحكمــني يف قضــايا عرضــت
 شــةوع التحكــةم يف اإلقلــةم ،فنجــد مبظــم َمعـ َ

ببــدها علــى الرقاضــي ،أو أهنــم ببــد حكــم الرقاضــي فةهــا ،يبــاد عرضــها علــى املفتــني واحملكمــني ،لغةــا
االلزام حبكم الرقاضي.1

 وكــذلا ألن الفتــاوى اجملموعــة مل تاخــذ صــورة احلكــم النهــائي للرقضــاء ،بــل أخــذت حكــمس ـؤال املتفرقــه املــتبلم لغــريه مــن البلمــاء ،ومل تكــن موجهــة للبامــة ،بــل أن ُم َع ـ َاوَرهُ األول عيــد الــرمحن
بن عمر منبه من إ هـار املعـاورات للبامـة ،ملـا ـاف مـن التيـاس األمـر علـةهم ،وهـي علـة كراهـة افتـاء

الرقاضي يف اتصومات.2

 - 1ينظر املسالة .5

 - 2ينظر املسالة .15
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المبحث الثاني :الفتوى في إقليم توات
تبتـ ـ ــرب الفتـ ـ ــوى ألـ ـ ــاالً للجمـ ـ ــع بـ ـ ــني الفرقـ ـ ــه والواقـ ـ ــع .وواقـ ـ ــع ت ـ ـ ـوات أفـ ـ ــرز ألموعـ ـ ــة ال بـ ـ ــاس
هبا مـن الفتـاوى اجملموعـة ،وغـري اجملموعـة ،ومـن خال ـا حنـاول مبرفـة ةـزات الفتـوى بـإقلةم تـوات وأهـم
من جلس لإفتاء باإلقلةم ،خالل الرقرنني  12و 13هجريني ،وأهم املؤلفات يف ذلا.

المطلب األول :مالم نظام االفتاء في إقليم توات
ن ــدرس مالم ــح نظ ــام اإلفت ــاء يف اإلقل ــةم م ــن خ ــالل دراس ــة اس ــترقرائةة مل ــنه علم ــاء اإلقل ــةم
يف اتياع املذهب املالكي ،وتنزيله على واقع االقلةم ،مث نستبر

نظام االفتاء باإلقلةم.

الفرع األول :منهج مفتي اإلقليم في اتباع المذهب المالكي
املفت ـون يف اإلقلــةم علــى البمــوم ينتمــون للطيرقــة الثانةــة الــيت أشــار إلةهــا ابــن رشــد يف ترقســةمه،
وإن عــال ببضــهم عنهــا ،وكــذا إن نــزل الــيب  .ويف ن ـوازل اإلقلــةم مــا يوا ـ ملــن عــال بالثنــاء ،وملــن نــزل
عن هاته املنزلة بالتانةب.
ومبتمدهم االستدالل باقوال األئمة املترقـدمني يف املـذهب ،واملتـاخرين-الـنص املـذهيب -واليبـد
عن النصوص األصلةة من الكتا والسنة ،إال ما كان من با الوعا؛ ويرجع ذلا لتطلب استخراج
األحكام من النصوص األصلةة ملكة االجتهاد ،وجرأته.
فــدرج مفــيت اإلقلــةم علــى التبلةــل بــالفروع الفرقهةــة ،والنصــوص املذهيةــة خاصــة بــاقوال خلةــل

وشروحه ،وحواشةه ،وهي مسة املدرسة املالكةة املغربةة .1وكتب النوازل خاصة املبةار ،وفتاوى الربزيل.2

وقد حدد علماء اإلقلةم شرو الفتوى اليت يؤخذ هبا؛ حةث جند حممد بن عيد الرمحن اليليايل
ن ــدد م ــا يرقي ــل منه ــا يف قول ــه ":إمن ــا يرقي ــل م ــن فت ــوى املت ــاخرين م ــا ال ــالف امل ــذهب ــا ه ــو ج ــار
 - 1املصدر نفسه ،ص148
 - 2مسائل حممد بن عيد الرمحن بن عمر التنةالين ،حممد علي ،رسالة ماجستري ،فرقه وأصول ،جامبة أدرار2015/2014 ،م،
ص ص.54-53
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علــى أصـوله وقواعــده ،هــذا فةمــا ال نــص فةــه يف املــذهب ،أمــا مــا هــو فةــه منصــوص فــال نرقيــل بغــريه؛
بل جرى البمل الةوم بنرق كل حكم خالف املعهور ،وما به البمـل ،لبـدم أو قلـة االجتهـاد املـذهيب

يف هذا الزمان فضالً عن االجتهاد املطل ".1

كمــا حــددوا شــرو الكتــب الــيت تؤخــذ منهــا الفتــوى فنجــد عيــد الــرمحن اليليــايل يضــةف":وقد
ُمنع الناس مـن الفتـوى بالكتـب اجملهولـة إال البـامل اجملتهـد يفـيت مبـا يـراه جـرى علـى الرقواعـد والنصـوص،
ال ترقلةداً للكتا اجملهول".

2

وأش ـ ــار اجلنت ـ ــوري إىل ذل ـ ــا ،وذك ـ ــر حت ـ ــد ببض ـ ــهم يف من ـ ــع األخ ـ ــذ م ـ ــن تيص ـ ــرة اللخم ـ ــي

ترو عنه ،كمثال لكثرة االحتةا يف األخذ من الكتب اجملهولة.3
ألهنامل َ

أما ترتةب األقوال يف املذهب فهي مينةة على الفتوى بالراجح واحلكم به ،وقـد بـني حممـد عيـد

البزيز اليليايل مبأل الراجح يف قوله":والراجح يف النازلة هو ما معى علةه خلةل 4وما نرقله ابن يونس،5

 - 1غنةــة املرقتصــد الســائل فةمــا حــل بت ـوات مــن الرقضــايا والنــوزال ،حممــد عيــد الــرمحن اليليــايل  ،خمطــو خبزانــة املطارف ـة ،أدرار ،
اجلزائر ،بدون رقم ،ص.140
 - 2الغنةة ،ص.194
 - 3نوازل اجلنتوري ،ص.3
 - 4خلةل بن إسحاق اجلندي(ت776/769/767هـ) :الفرقةه احلـافا اإلمـام أخـذ عـن أبـو عيـد اهلل ابـن احلـاج  ،وأبـو عيـد اهلل
املنويف وغريهم .أخذ عنه هبرام واألقفهسي وحسن اليصري وغريهم ،له اختصار على ابن احلاجب ،وخمتصر يف املذهب ّبني فةه
ألردا عن خالف-خمتصر خلةل(شجرة النور ،ج ،1ص 321ترمجة غري كاملة .نةل االبتهاج ،ج ،1ص).168
املعهور ً
 - 5أبو بكر حممد بن عيد اهلل بن يونس التمةمي الصـرقلي (ت451ه) اإلمـام احلـافا الفرضـي .أخـذ عـن أيب احلسـن احلصـائري
الرقاضــي ،عتةـ بــن عيــد احلمةــد بــن الفرضــي ،أيب بكــر بــن عيــاس ،أبــو عمـران الفاســي ،وحــد عــن أيب احلســن الرقابســي .لــه
كتا يف الفـرائ شـرح للمدونـة أضـاف إلةهـا غريهـا مـن األمهات(.ترتةـب املـدارك ،ج ،8ص .114الـديياج املـذهب ،ج،2
ص ص .241-240شجرة النور ،ج ،1ص ص)165-164
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واختاره أبو إسحاق 1وأبو حفص 2واستصوبه أبو احلسن وقال فةه الربزويل 3أنه اهر املدونة".

4

مث التزامهم مبعهور املذهب ،وال جيب علةهم أكثر منه يف حـال اتـالف ،فنجـد اليليـايل االبـن
يبلل عدم إشارة والده للخالف يف املسالة يف قوله" :أما أخـذه علةـه عـدم تبرضـه للخـالف يف وجوهبـا

فــال ينيغــي ألنــه اقتصــر علــى املعــهور ،ومــذهب األكثــر 5ومــن اقتصــر علةــه فــال يــالم بــل هــو املطلــو
السةما إن كان السائل عامةاً"

6

ويف حـ ــال تبـ ــار املعـ ــهور مـ ــع مـ ــا جـ ــرى بـ ــه البمـ ــل فةرقـ ــدم مـ ــا جـ ــرى بـ ــه البمـ ــل ،يرقـ ــول
حممـ ـ ــد عيـ ـ ــد البزيـ ـ ــز اليليايل":وقـ ـ ــد علـ ـ ــم أن مـ ـ ــا جـ ـ ــرى بـ ـ ــه البمـ ـ ــل مـ ـ ــن األئمـ ـ ــة املفـ ـ ــى هبـ ـ ــم مرقـ ـ ــدم
على املعهور".7

 - 1أبـو إســحاق إبـراهةم بــن حســن بــن إســحاق التونســي(443-000هــ) اإلمــام الفرقةــه احلــافا األصــويل احملــد  .أخــذ عــن أيب
بكر بن عيد الرمحن ،أيب عمران الفاسي .ودرس األصول على األزدي وغريهم .أخذ عنه عيد احلمةد بن سبدون وعيد احلمةد
الصايو .له شروح حسنة وتبالة متنافس فةها على كتا ابن املواز واملدونة(.ترتةب املدارك ،ج ،8ص ص .63-58الديياج
املذهب ،ج ،1ص .269شجرة النور ،ج ،1ص ص)162-161
حممـد التمةمـي(428هــ) اشـتهر بالبطـار ،الفرقةـه اإلمـام البـامل .أخـذ عـن أيب بكـر بـن عيـد الـرمحن وغـريه
 - 2أبو حفص عمـر بـن َّ
وكان من أقران ابن حمرز وأيب إسحاق التونسي ونظرائهم ،وانتفع به خالئ مـنهم عيـد احلمةـد الصـائو وابـن سـبدون .لـه تبلةـ
على املدونة(ترتةب املدارك ،ج ،2ص .351شجرة النور ،ج ،1ص).159
 - 3أبو الرقاسم بن أمحد الربزيل اليلوي الرقريواين (ت843/841ه عن  103سنة) :الفرقةه احلافا .أخذ عن ابن عرفة ،وأجازه
إجازة عامة ،وابن مرزوق اجلد وأبو احلسن اليطرين .أخذ عنه ابن ناجي ،حلولو ،الرصاع وحممد بن أمحد عظوم .له ديوان كيري
يف الفرقه ،احلاوي يف النوازل ،وله فتاوى كثرية يف فنون من البلم (.نةل االبتهاج ،ج ،1ص .368شجرة النور ،ج،1
ص).152
 - 4الغنةة ،ص ص.162

 - 5إشارة إىل أن مبأل املعهور املبتمد يف االقلةم هو مذهب األكثر.
 - 6الغنةة ،ص.281
 - 7املصدر الساب  ،ص.600
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وجن ــده أيض ــا عن ــد الزجل ــوي يف قول ــه":ورأيت أيضـ ـاً خب ــط الوال ــد م ــا ج ــرى ب ــه البم ــل مرق ــدم
2 1

على املعهور كما ذكره ابن ناجي ".

الفرع الثاني :فقه التنزيأل في إقليم توات
إضافة إىل شر البلم يف املفيت ،ال بد من توفر شر مبرفة الواقع لتنزيل احلكـم الفرقهـي علـى
واقع االقلةم ،حى تكون الفتوى منزلة على منايها املرقصود وتتجلى مراعاة فرقه التنزيل من يرف مفيت
اإلقلةم من خالل البناصر التالةة:
 -1التحـري لفهــم الواقعــة المســاول عنهــا :حةــث جنــد ذلــا جلةـاً يف نـوازل اإلقلــةم ،فنجــد

السؤال وما فةه من مالبسات وشروح يكاد يكون أيول من اإلجابة؛ بل هو يف أغلب األحةان أيـول
منهــا ،وقــد يزيــد املفــيت يف الــرد علــى حــاالت إذ مل يتيــني يف الس ـؤال أيهــا املرقصــودة ،أو يبةــد الس ـؤال

عن ما التيس علةه يف الواقبة املسؤول عنها.3

 -2مراعـ ــاة العـ ــرف :وقـ ــد مةـ ــز العـ ــة عيـ ــد الـ ــرمحن بـ ــن عمـ ــر البـ ــرف املبتـ ــرب يف الفتـ ــوى
برقوله" :إذ لةس كل حكم يستند للبادة والبرف ،وإمنا الذي يتغري بتغري البرف".

4

ويضــةف "فــإن البــرف والبــادة إمنــا يبت ـربان فةمــا مدركــه البــرف والبــادة مــن األحكــام كالفــا
الطــالق واألميــان والوصــايا واأل ــان وغــري ذلــا ــا ينيــين علــى البــرف كمــا حرقرقــه اإلمــام شــها الــدين
الرقـرايف يف فروقــه وغريهــا مــن كتيــه ،وأمــا مــن عمــم اتيــاع البــرف والبــادة يف كــل حكــم فرقــد غلــط غلطـاً
فاحع ـاً؛ بانــه يلــزم علةــه اســتياحة احملرمــات الــيت جــرت عــادة النــاس علــى فبلهــا كالربــا وشــر اتمــر
والغةية ،وغري ذلا".

5

 - 1قاســم بــن عةســى بــن نــاجي التنــوخي الرقــريواين( :ت  838ه ــ) اإلمــام الفرقةــه الرقاضــي ،أخــذ عــن ابــن عرفــة ،الــربزيل ،األيب
والزعيب ،العيةيب ،الوانوغي ،الغربيـين ،حممـد بـن عظـوم وأبـو الرقاسـم الرقسـنطةين وغـريهم .أخـذ عنـه حلولـو وغـريه .لـه شـرح علـى
الرســالة ،ش ــرحان علــى املدون ــة كيــري وص ــغري ،شــرح عل ــى اجل ــال واختصــر مب ــامل اإلميــان يف علم ــاء الرقــريوان وغ ــري ذلا(نة ــل
االبتهاج ،ج ،1ص .364شجرة النور ،ج ،1ص)352
 - 2نوازل الزجلوي ،ص.462
 - 3وجند العة عيد الرمحن بن عمر كثرياً ما يبةد سؤال سائله عن جزئةات قد يبترقد أهنا ال تؤار.
 - 4الغنةة ،ص.156
- 5نفسه ،ص.614
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ففةه إشارة واضحة إىل ما جيب متةةزه يف األحكام اليت تتغري بتغري األعراف ،كمـا جيـب الفصـل
بني األعراف الصحةحة املبتربة ،واألعراف الفاسدة اليت ال اعتيار ا.
وكذلا يف قول اجلنتوري" :ولكن إعلم بان البرف إمنا يرجع إلةه فةما مدركه البرف؛
إذ لةس كل فرع يف الفرقه مدركه البرف بل البرف أحد املدارك ومن مث قةل ال عربة ببرف الف

العرع".1

وجند مثاالً لذلا يف فتوى أجـا عنهـا الرقاضـي عيـد احلـ بـن عيـد الكـرمي قيـل تولةـه الرقضـاء،
ح ــني اعت ــرب ع ــادة م ــن ك ــان خاس ـاً لرج ــل وق ــد خالط ــه ول ــه علة ــه تياع ــة ال ــرج علة ــه إىل أن يرقض ــي

لــه مــا علةــه .فــانكر علةــه العــة عيــد الــرمحن بــن عمــر ذلــا يف جوابــه  ":البــادة املــذكورة يف الس ـؤال
ال يبول علةها وال يلتفت إلةها ألهنا مصادمة لظاهر الرقرآن الكرمي؛ قـال عـز
2

﴾    

وجـل   ﴿:

والبـادة املــذكورة فةهــا رهـن املــديان يف دينــه ،وال قائـل بــه عمــا أعلــم؛

وإمنـ ــا اختلـ ــف يف اسـ ــت،جاره ومالزمتـ ــه ،ومـ ــذهب مالـ ــا نفةهـ ــا علـ ــى املعـ ــهور عنـ ــه يف األول واتفاق ـ ـاً
يف الثاين".3
ومــن أمثلــة مراعــاة البــرف يف الفتــوى مــا أجــا بــه العــة عيــد الــرمحن بــن عمــر يف مــن قالــت
ل ــه زوجت ــه أعطة ــين رأس ــي ،فاجاهب ــا ب ــان أعطةت ــه ،مث راجبه ــا وتع ــاجرا أيضـ ـاً؛ فرق ــال لرج ــل  :أش ــهد
أهنــا لةســت يل علــى ذمــة ،فاجــا بــان إعطــاء الـرأس هــو يف عرفنــا مــن الكنايــات الظــاهرة يف الطــالق؛
وما هو كذلا ال يرقيل فةه إرادة غريه به...أما قوله لةست يل على ذمة؛ فلم يسترقر فةه لدينا عرف.4

و األع ـ ـراف تتغ ـ ــري م ـ ــن بل ـ ــد آلخ ـ ــر ،ح ـ ــى أن مبرف ـ ــة األع ـ ـراف ت ـ ــدخل ض ـ ــمن مبرف ـ ــة الواق ـ ــع
الــذي ترافـ مبرفــة الفرقــه يف شــرو املفــيت ،و ــذا يعــك يف املفــيت التاكــد مــن عــرف اليلــد الــذي يفــيت

 - 1النسرين الفائح النسةم يف بب فتاوى أيب زيد عيد الرمحن بـن إبـراهةم-نـوازل اجلنتـوري ،-حممـد بـن أمحـد املسـبدي الرقـراري،
خمطو خبزانة الساهل بلدية أقيلي أولف ،ص.14
 - 2سورة اليرقرة ،اآلية.279
 - 3الغنةة ،ص.259
 - 4الغنةة ،ص.157
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يف أهل ــه ،وه ــو مفه ــوم ق ــول اجلنت ــوري" :هـ ـذا وأن البلم ــاء نصـ ـوا عل ــى أن ــه ال ينيغ ــي للمف ــى أن يف ــى
يف احلكم الذي بين على البوائد حى يسال عن عادة بلد املستفى".

1

ومــن أمثلــة تغــري األعـراف بتغــري املكــان ،مــا أشــار لــه العــة عيــد الــرمحن بــن عمــر يف اخــتالف

البرف بني قصور تةمي وحدها يف تفضةل الفرقارة اجلديدة أو الرقدمية.2

ومــن هــذا اليــا أيض ـاً مراعــاة خص ـائص اإلقلــةم وع ـدم خت ـريص التمــر لغــر الزكــاة أو اليةــع
حى ببد بـدو صـالحه ،ألنـه ال يـؤمن مـن اجلـوائح املبتـادة يف اإلقلـةم حـى ببـد بـدو الصـالح .وتـؤدى

زكاة الريب ألزئة ،فةزكى يومةاً برقدر ما جنةه.3

4
وم ــن ه ــذا الي ــا أيضـ ـاً تس ــاهل علم ــاء متنط ــةط يف تب ــدد اجلمب ــة يف اليل ــد الواح ــد  ،تةسـ ـرياً
على الناس يف اتوف واحلر .5

ويف ه ــذا اإلي ــار عم ــد أه ــل تةم ــي إىل هج ــر املس ــاجد يف ص ــاليت الظه ــر والبص ــر يف رمض ــان
تروجهم يف ذلا الوقت للفرقارة حةث درجة احلـرارة فةهـا أقـل ،فرقـد محلوهـا علـى رفـع الضـرر ،فنهـاهم

عيد الكـرمي اليليـايل 6عـن ذلـا ،يف رسـالة شـديدة اللهجـة ،ملـا لتصـرفهم مـن هجـرة للمسـاجد يف شـهر

رمضان.7

وأحس ــن مث ــال يوا ـ ملراع ــاة خص ــائص املنطرق ــة مس ــالة اتراص ــة وك ــذلا اتماس ــة فكم ــا ق ــال
ابن أ املزمري":إجارة اتمامةس الةوم بيالدنا فاسدة كمـا ال فـى وإمنـا رخـص البلمـاء فةهـا ألربـا
 - 1املسالة.22
 - 2املسالة .36
 - 3مرقابلــة شخصــةة مــع الســةد بك ـراوي احلــاج عيــد الرمحــان ،املســؤول عــن مكتيــة أوالد الرقاضــي ،أدرار ،2019/03/11،ســا
.13:00
 - 4أفى هبا الرقاضي عيد الكرمي بن اليكري.
 - 5ينظر نوازل الزجلوي ،ص ص .174-173
 - 6عيد الكرمي اليليايل بن حممد بن عيد امللا(عاش خالل الرقرن13ه)البامل الفرقةه ،أخذ عن حممد عيـد الـرمحن اليليـايل ،وأنعـا
زاوية للتدريس يف بين تامر أخذ عنـه يليتهـا ومـن بةـنهم حممـد بـن حممـد الطةـب التنـةالين .مجـع أجوبـة عيـد الـرمحن بـن عمـر يف
كتا غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنةالين(قطف الزهرات ،ص ،29مبجم أعالم توات ،جبفري ميارك ،مرقاليت عيد اهلل،
وزارة الثرقافة اجلزائر2012 ،م ،ص ص).378-377
 -7اجلواهر ال يل يف فتاوى العة عيد الكرمي اليليايل ،سةد أعمر عيد البزيز دار ا ومة اجلزائر2003 ،م ،ص ص.34-29
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احلوائط للضرورة 1.ونفس الكالم ينجـر علـى اتراصـة؛ كـون اتماسـة هـي عرقـد شـركة مجـع فةـه املزارعـة
واملساقات ،أما اتراصة فهي تدخل ضمن كراء األر مبا رج منها .والفرق بني اتماسة واتراصة:
 أن اتماس ال يكلف إال جهده ،أما اتراص فةكلف اليذر والغيار، أن اتمــاس ياخــذ نصــةيه معــاركة مــن احملصــول أمــا اتـراص فةــدفع مــن منتــوج األر الرقــدراملتف علةه مع ر اجلنان،
 نسـية الـربح واملخــايرة مرتفبـة يف اتراصــة :فـاتراص إن كــان مومسـه جةــد فهـو املســتفةد ،والجيرب إال على دفع أجرة األر  ،أما إن كـان املوسـم غـري جةـد أو أصـابته اجلـوائح ،فهـو جيـرب علـى دفـع
أجرة األر وإن مل ييلو منتوج األر ما اتف علةه ،جيـرب علـى إكمالـه مـن مالـه اتـاص ويطلـ علةـه
مــن انكس ــرت فةــه اتراص ــة ،وبس ــيب هاتــه املبامل ــة ق ــد يفلــس البام ــل ويض ــطر ليةــع أمالك ــه لتس ــديد
اتراصة ،أو غريها ا يضمن لر املال ن كراء أرضه ،وقد يضطر ملغادرة اليلد.

2

فرغم أن كتب املترقدمني من املالكةة ،نصت صراحة على عدم جواز إجارة األر

مبا رج

منها3؛ ألنه وجه املخابرة املنهي عنها شرعاً ،فنجد فرقهاء اإلقلةم جيةزون ذلا للضرورة ،ويسكسلون

يف الفتوى مبا تبل باتراصة ،ولو كانت عندهم غري جائزة ،ملا أفتوا يف جزئةات مبامالهتا ،فنجد
عيد الرمحن بن عمر جيةب عن التبدي يف عرقد اتراصة يف قوله ":أن اتراص حةث أشرك غريه بغري
إذن مالا اجلنان ،وسرقت املسحات من يد العريا فانه يضمن املسحات من يد العريا ملالكها
لتبديه واهلل أعلم" .وكذلا جنده جيةب عمن أككى جنانا ومل يذكر قةمة اتراصة ،إال أنه كان يكاريه
للغري من قيل بعيء مبلوم ،ويليه منه فاجا  :إن كان الكراء مبلوم ال يزيد وال ينرقص فالكراء

صحةح ،وإال فال واهلل تباىل أعلم.4

 - 1حتلةــة الرقريــاس مــن الكــالم علــى مســالة تضــمني اتمــاس ،حممــد بــن أ املزمــري ،خمطــو خبزانــة املطارفــة ،أدرار ،دون رقــم،
ص.2
 - 2مرقابلــة شخصــةة مــع الســةد بك ـراوي احلــاج عيــد الــرمحن ،املســؤول عــن مكتيــة أوالد الرقاضــي ،أدرار ،2019/03/11،ســا
.13:00
 - 3منح اجللةل شرح خمتصر خلةل ،حممد بن أمحد بن حممد علةش ،دار الفكر بريوت ،لينان1989 ،م ،ج ،7ص.384
 - 4الغنةة ،ص.449
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وس،ل عمر بن عيد الرقادر عن رجل أكرى من رجل جناناً بثالاة مثاقةل خفةفة ،وتباقد
مبه حني البرقدة على أنه يوكله على غرمي له بالغر يرقي منه أرببة مثاقةل عادلة؛ ميسا
ما له من قيل الكراء وما فضل ييةبه للموكل املككي ،فهل له ما وقع علةه عرقد الكراء أو ما قي
بالغر وهي السكة البادلة ؟
فاجا أن الرقاب

املذكور لةس له إال ما وقبت علةه البرقدة هنا؛ وهو االاة مثاقةل بالبدلة

اتفةفة ،وإن قيضها هناك بالغر فإمنا يرقي

أعلم".3

قدرها فرقط؛ وهو مثرقاالن 1وست ععرة موزونة 2واهلل

ولبـل إجـازهتم ـا تؤخـذ مـن مـا جـاء يف اليهجـة شـرح التحفـة ":مـذهب اللَّةـث وبـه أخـذ أكثــر
األندلســةني جــواز ك ـراء األر مب ـا ــرج منهــا؛ وعلةــه رد النَّــا م برقولــه :واألر ال تكــرى جب ـزء خترجــه
اخل .ولكن عمل عامة الناس الةـوم علـى مـذهب اللةـث ومـن أخـذ بـه وال يسـتطةع أن يـردهم عـن ذلـا
راد".4

 -3مراعاة الوسط واليسر :فنجد الزجلـوي نةـد يف ببـ املـرات عـن املعـهور رأفـة بالسـائل
وتةسرياً علةه أخذاً برقاعدة املعرقة جتلب التةسري ،خاصة يف مسائل الطهـارة ،فحكـم بطهـارة املـاء املبـد
للوضــوء الــذي ش ـربت منــه الــدجاج وإن مل تكــن تتــوقى النجاســة ،وكــان يبفــو للمرضــبة عــن الغــائط
إذا جــاوز البــادة ،وأجــاز للحانــث تاجةــل التكفــري بالطبــام إىل وقــت اجلـزاز؛ ألنــه وقــت يســر عنــد أهــل

 - 1مثأل املثرقال :عملة ذهيةة تبادل الدينار وتساوي ععر أوقةات أو ععرة دراهـم وكانـت الواحـدة تـزن يف اليدايـة  4.729ى
ذهيًا واخنفضت قةمـة املثرقـال يف عهـد السـبديني إىل  3.549ى مث إىل 3.00ى فرقـط يف الرقـرن الثـاين ععـر وابتـداء مـن عـام
( 1174هـ 1760 /م) استبة عنه باملثرقال الفضي-يبادل املثرقال الذهيب امسًا فرقط(-مبلمة الفرقه املالكي ،عيد البزيز بـن
عيد اهلل ،دار الغر اإلسالمي ،لينان1983 ،م ،ص . 301النرقود املغربةة يف الرقرن الثامن ععر ،أنظمتها وأوزاهنـا يف منطرقـة،
مــع حترقةـ رســالتني يف النرقــود لبمــر بــن عيــد البزيــز الرقرســةفي ،عمــر أفــا ،مطيبــة النجــاح اجلديــدة ،اململكــة املغربةــة1993 ،م،
ص).44
 - 2املوزونة :عملة فضةة تساوي ععر مثرقال ،وكانت تطل على كل دراهم ( 50.4حية شبري2.9116/ى) ينرقص عن الـوزن
العرعي هذا قيل الرقرن الثامن ععر مةالدي( النرقود املغربةة).54 ،
 - 3الغنةة ،ص.437
 - 4اليهجــة شــرح التحفــة ،علــي بــن عيــد الســالم التســويل ،حترقة ـ حممــد عيــد الرقــادر شــهني ،دار الكتــب البلمةــة ،بــريوت لينــان،
1998م ،ج ،2ص.271
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اإلقلةم 1.وكـذلا يف مسـائل االميـان والطـالق؛ حةـث يصـرح بتخلةـه عـن املعـهور رأفـة باملسـتفيت ،فرقـد
س ــالته ام ـرأة ع ــن حل ــف أخته ــا بص ــةام الب ــام ،فامره ــا بص ــةام ا ــال أي ــام ،مبلـ ـالً برقول ــه" :ل ــو أفتةته ــا
باملعهور بلزوم صوم البام كله مل تصمه".2
وجنـ ــد العـ ــة عيـ ــد الـ ــرمحن بـ ــن عمـ ــر يضـ ــيط مفهـ ــوم قاعـ ــدة "الضـ ــرورات تيـ ــةح احملظـ ــورات"،
حــى ال يتفلــت البامــة واتاصــة مــن أحكــام الع ـريبة تــذرعاً بالرقاعــدة؛ حةــث يرقــول" :أمــا االســتدالل
علةــه ــا جــرى علــى ألســنة النــاس أن الضــرورات تيــةح احملظــورات ،فــال يصــح ألنــه لــةس علــى إيالقــه،
ب ــل فةم ــا وج ــدنا م ــن الض ــرورات ال ــيت ــاف منه ــا إت ــالف النفس...وك ــذلا إذا خ ــاف عل ــى دين ــه
وعلى عرقله كما يف األصول".3

وه ــذا ال يب ــين أن ــه ك ــان ال ياخ ــذ بالتةس ــري؛ فنج ــده يف احل ــالف ب ــاحلرام عل ــى زوجت ــه ،توج ــب
الط ــالق ،ولك ــن عل ــى يلرقـ ــة واحـ ــدة بائن ــة؛ حة ــث يرقـ ــول ":أم ــا احلـ ــالف فالـ ــذي ج ــرت بـ ــه الفتـ ــوى
مـ ــن شـ ــةوخنا فةـ ــه لـ ــزوم يلرقـ ــة بائنـ ــة توسـ ــطاً بـ ــني األق ـ ـوال فةـ ــه؛ حلـ ــد جهـ ــل الب ـ ـوام وعـ ــدم قصـ ــدهم
سوى التعديد".

4

 -4التريــث فــي الفتــوى :اتســمت الفتــوى يف اإلقلــةم فةمــا عــدا األمــور الطارئــة ،والواضــحة،
م ــن أم ــور البي ــادات ،اتس ــمت بالكي ــث يف إص ــدار الفت ــوى خاص ــة خ ــالل الرق ـرنني املبنة ــني بالدراس ــة،
ففةهما ازدهر الفرقه وصناعة الفتوى باإلقلةم ،وميكن إمجال أسيا هذا الكيث والتاين يف:
أ -تحــري األصــوب :فخــالل هــذه الفــكة أنبــم اهلل علــى اإلقلــةم مبفتــني حــازوا درجــة مترقدمــة
يف البلــم وال ــورع ،وعرف ـوا خط ــورة الفت ــوى ،وهتةي ـوا منهــا ،فنج ــدهم يي ــالغون يف اليح ــث ع ــن النص ــوص
من مصادرها لتبلةل الفتوى.
ب -عــر المســألة علــى أكثــر مــن مفتــي :وتبتــرب مــن أســيا التــاين والكيــث يف الفتــوى،
بتحـري األدلــة وتنزيـل الواقبــة ،فـإن كــان املسـتفيت عامةـاً ،فـالفتوى يطلــع علةهـا البلمــاء الناقـدون ،األمــر
 - 1نوازل الزجلوي ،ص.161
 - 2نفسه ،ص.101
 - 3الغنةة ،ص.156
 - 4نفسه.
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الــذي يزيــد يف احتةــايهم خوف ـاً مــن التخط،ــة ،فنجــد كتــب ن ـوازل اإلقلــةم يكثــر فةهــا موافرقــة البلمــاء

على الفتوى اليت أجا عنها غريهم وعرضت علةهم ،وقد يكون التبلة بالرد ،وتبلةل سييه.1

ج -المش ــاورة :فم ــن عج ــز ع ــن الكج ــةح أو تنزي ــل الواقب ــة ،أو ش ــا يف ذل ــا ،يراس ــل م ــن
يستعريه يف ذلا ،ن يث يف علمه؛ وقد يبر علةه رأيه مفصالً بادلته ،واحتماالته.
د -كتابــة الفتــوى :فالكتابــة مبــا تتضــمنه مــن تثيــت يف التحريــر ،ومــا ينجــر عنهــا مــن حبــث
يف املصــادر ،والتــدلةل علــى احلكــم فةهــا ،خاصــة وأن الكتابــة تكــون شــاهدة علــى صــاحيها ،وتبكــس
عم تفرقهه يف الدين ،وفهمه للواقع ،فلم يكن يتجرأ علةها إال أهلها يف املسائل اليت ا شان.
الفرع الثالث :نظام االفتاء بإقليم توات
ببــد توقــف توافــد علمــاء العــمال اجلزائــري ،واملغــريب علــى اإلقلــةم وتصــديهم للفتــوى والرقضــاء،
وما كان م من أهلةـة علمةـة لـذلا ،تراجـع املسـتوى البلمـي ببـد الرقـرن08هجـري ،ولكـن سـرعان مـا
أتت النهضة الفرقهةة الداخلةة يف اإلقلةم أكلها ،يف أواخر الرقـرن 10هجـري ،حةـث سـخر اهلل لإقلـةم
ألموعــة مــن البلمــاء ،الــذين جــددوا ألــد البلــوم العــرعةة يف اإلقلــةم ،وأحة ـوا ســنة املراجبــة يف فت ـاوى
اإلقل ـ ــةم ،ونرق ـ ــدها م ـ ــن أج ـ ــل إحرق ـ ــاق احل ـ ـ ـ  ،فك ـ ــان نتةج ـ ــة ذل ـ ــا ألموع ـ ــة م ـ ــن الفت ـ ــاوى اتاص ـ ــة
بـالرقرنني11و 12ا جـريني ،والــيت مجبهــا ببــد ذلــا ،وبةنــت مــدى تــوفر شــرو املفــيت فــةمن تصــدر
لإفت ــاء خ ــالل هات ــه الف ــكة املدروس ــة ،وإال تب ــر ص ــاحيها للنرق ــد الرق ــادح ،والنه ــي -ح ــى ال نرق ــول
التع ــهري ب ــه -فم ــن ش ــرو املف ــيت أن يع ــهد ل ــه أه ــل الف ــن باهلةت ــه ل ــذلا ،فرق ــد نرق ــل اإلم ــام الرقـ ـرايف
عن االمام مالا رضي اهلل عنه قوله" :ال ينيغي للبامل أن يفيت حى يـراه النـاس أهـالً لـذلا ،ويـرى هـو
نفسه أهالً لذلا".2
وعلى حسب توفر شرو املفيت يف من تصدى لإفتاء وأهلةته البلمةة يتدرج نظام اإلفتاء
يف اإلقلةم ،وكذلا على حسب املسالة املستفى فةها ،وهبذه االعتيارات يتدرج نظام اإلفتاء باإلقلةم
من إمام املسجد ،إىل البامل امل َع َّاور ،كما يلي:
ُ
 - 1ينظر نوازل الزجلوي ،ص .98الغنةة احملرقرقة ،ص.82

 2أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،أمحد بن إدريس الصنهاجي الرقرايف ،صححه خلةل منصور ،دار الكتب البلمةة ،لينان،
1991م ،ص.200
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 -1إم ـ ــام المس ـ ــجد :ويتص ـ ــدى للفت ـ ــوى ال ـ ــيت تتك ـ ــرر دائم ـ ــا ،وتتبلـ ـ ـ عمومـ ـ ـاً بالبي ـ ــادات،

وذلا مع عدم توفر أهلةة الفتوى لـدى أكثـرهم ،فجوابـه ال يـدخل مـن بـا اإلفتـاء بـل مـن بـا نرقـل
للفتوى ،فالبد أن يكون له علم من حفا لفتوى االة.
 -2الشــيخ المفتــي :وهــو مــن جلــس للفتــوى بــني النــاس ،وال بــد أن تتــوفر فةــه شــرو املفــيت
اليت ذكرها ابن رشد ،حى ال جيلـس لإفتـاء مـن هـو لـةس أهـالً لـه؛ وقـد متةـز إقلـةم تـوات خـالل الرقـرن
12و 13هجـ ـريني بانترقائة ــة يف املفت ــني ،مل ــا س ــاد م ــن نع ــا علم ــي ونرق ــد للفت ــوى واملفت ــني ،وحت ــري
املســتفتةني يف ذلــا؛ فرقــد يبــر املســتفيت مســالته علــى أكثــر مــن مفــيت ،ويطلــع كــل مــنهم علــى فتــوى
غريه.
 -3المفت ــي الع ــالم :وه ــو ال ــذي تع ــد ل ــه الرح ــال الس ــتفتائه ،أو ح ــى مراس ــلته يف املس ــائل
ال ــيت تب ــر للمتص ــدرين للفت ــوى قيل ــه ،وخاص ــة املس ــائل ال ــيت ال تؤخ ــذ ب ــاحلفا وح ــده ،فه ــي حتت ــاج
إىل االجته ــاد ،يف اليح ــث والتنزي ــل ،لفروق ــات ق ــد تك ــون بةنه ــا وب ــني املس ــائل املنصوص ــة يف الكت ــب
املبتم ــدة للفت ــوى يف اإلقل ــةم .ميكنن ــا أن منث ــل ل ــه ب ــاليكري ب ــن عي ــد الك ــرمي ووال ــده ،ال ــذي ك ــان يَفـ ـد
علةه املستفتون من خارج اإلقلةم ،إضافة لبيد الرمحن بن عمر الـذي جنـد غنةـة املرقتصـد السـائل تبطةنـا
منـ ــاذج عديـ ــدة مـ ــن ذلـ ــا س ـ ـواء يف إيـ ــار املعـ ــاورات الرقضـ ــائةة ،أو معـ ــاورات املفتـ ــني فةمـ ــا بةـ ــنهم،
وكذلا األمر بالنسية للزجلوي واجلنتوري ،فنواز م حافلة هبذا النوع من األس،لة.
وجند العة عيد الرمحن بن عمر يوصي من ابتلى بالفتوى ،فةرقول" :والذي ابتاله اهلل بـالفتوى
1
جيب علةه التحري فةها وبذل الوسع السةما ما يتبل بالفروج واألنسا ".
ويذكر يف فهرست شةوخه ،وصةة العة اجلنتوري له؛ حةث يرقـول" :ويصـرف عمـره يف التفرقـه
يف دين اهلل ،وال يفين عمره يف االشتغال حبفا الفروع وتصويرها؛ ألن ذلا خصلة قلما تدرك غايتهـا؛
وألن األه ــم ص ــرف ا م ــة إىل م ــدارك الف ــروع وم خ ــذها؛ أع ــين امل ــدارك التفص ــةلةة وامل خ ــذ اإلمجالة ــة
2
األصولةة املذهيةة؛ إذ بذلا يستنري الرقلب".

 1الغنةة ،ص.155
 2فهرست عيد الرمحان بن عمر التوايت ،ص.124

الفصل الثاني :الفتوى والقضاء في إقليم توات خالل القرنين  12و13هـ

74

 -4المش ــاورة ف ــي الفت ــوى :ويرقص ــد باملع ــاورة مع ــاورة املف ــيت غ ــريه م ــن املفت ــني ،يف مس ــالة
شائكة ،سواء لبدم تاهله لالجتهاد فةها ،أو است،ناساً برأي غـريه ،فنجـد علمـاء اإلقلـةم يف هاتـه الفـكة
م ـ ــن ال ـ ــزمن درجـ ـ ـوا عل ـ ــى استع ـ ــارة ببض ـ ــهم ،وق ـ ــد خت ـ ــرج االستع ـ ــارة م ـ ــن احلة ـ ــز اإلقلةم ـ ــي ،لةرقص ـ ــد
هبا شةوخهم ،يف حواضر أخرى.
إضافة إىل شرو البلم يف املفيت ،ال بد من توفر شر مبرفة الواقع ،حى تكون الفتوى منزلـة
عل ــى منايه ــا املرقص ــود ،ويف ه ــذا اإلي ــار ن ــدرس الع ــرقني ،فف ــي األول ن ــدرس ُمبتَم ــد فرقه ــاء اإلقل ــةم
ومنهجهم يف اتياع املذهب املالكي ،ويف الثاين ندرس مراعاهتم تصائص اإلقلةم وأعرافه.

المطل ــب الث ــاني :أع ــالم االفت ــاء ومالف ــات الفت ــوى بـ ـاإلقليم خ ــالل القـ ـرنين12

و13هجريين

م ــن خ ــالل كت ــب النـ ـوازل وفتـ ـاوى اإلقل ــةم املطيوع ــة واملخطوي ــة اتض ــحت لن ــا مب ــامل الفت ــوى
يف اإلقلةم ،وأعالمها ،خاصة وأن جل هاته املؤلفات نتاج الرقرنني 12و13هجريني.
الفرع األول :أعالم االفتاء في اإلقليم خالل القرنين  12و13هجريين
متةز الرقرن  12هجري بنعا فرقهي كيري ،وانترقائةة يف ألال الفتوى ،فرقد برز فةه علماء صرفوا
مه ــتهم للبل ــم والتبل ــةم ،ح ــى ش ــهد ــم أه ــل اإلقل ــةم وم ــن ه ــم خارج ــه ب ــالبلم والترق ــدم يف الفت ــوى،
وسنتطرق ألهم مفيت اإلقلةم حسب الكتةب الزمين.
 -1عمــر بــن عبــد القــادر التنيالنــي(1152-1098ه ـ=1739-1686م) البـامل الفرقةــه
النح ــوي .أخ ــذ ع ــن أمح ــد ب ــن حمم ــد املسـ ــناوي ،احلس ــن ب ــن الرح ــال املغ ـ ـراويَ ،حمم ــد ب ــن عيـ ــد اهلل
السجلماســي ،حممــد بــن زكــري الفاســي ،وغــريهم كثــري ،وجلــس للتــدريس يف مدينــة فــاس ،مث انترقــل إىل
تن ــةالن س ــنة 1129هـ ــ ،فاخ ــذ عن ــه الع ــة عي ــد ال ــرمحن اجلنت ــوري ،عي ــد ال ــرمحن ب ــن عم ــر التن ــةالين
وغريمهاكثري .له ترقةةدات على املختصر ،وجند له فتاوى كثرية يف كتـب نـوازل اإلقلـةم ،حةـث يعـار لـه
فةها ببمر األكرب .1وقد مجع ابن الولةد البديد منها يف كتا ال يزال خمطوياً.

 - 1جوهرة املباين ،ص . 30فهرسة عيد الرمحان بن عمر التوايت ،عيد الرمحن بن عمر ،دراسة وحترقة ببثمان عيد الرمحن ،مـذكرة
ماجستري تاري  ،جامبة بعار2009 ،م ،ص ص.90-80
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 -2عبــد الــرحمن الجنتــوري(1160-1100هـ ـ ـ=1748-1688م)البــامل الفرقةــه .أخــذ
عن عمر بن عيد الرقادر ،وأخذ عنه حممد عيد البايل بن عيد احلكةم ،عيـد الـرمحن بـن عمـر التنـةالين،
وغريمها ،له شرح على خمتصـر خلةـل مـن بدايـة الكتـا إىل بـا النكـاح ،ومنظومـة مساهـا مبونـة الغـرمي
يف بب ـ قضــاء ديــن الغــرمي ،وكتــا مجــع فةــه بب ـ ن ـوازل اإلقلــةم مســي ن ـوازل اجلنتــوري ومنظومتــان
يف علم الكالم.1

 -3محمــد بــن أب المزمــري(ت1160ه ـ1748-م) الفرقةــه األديــب النحــوي ،ولــد بــاوالد
احلــاج ب ــاولف ،أخ ـذ مي ــادل البلــوم يف مس ــرقط رأس ــه مث عــن عم ــر بــن مص ــطفى الكنــيت بزاوي ــة كنت ــة،
مث انترق ـ ــل إىل متنط ـ ــةط ،وبل ـ ــدان عربة ـ ــة أخ ـ ــرى ،فاخ ـ ـذ ع ـ ــن أمح ـ ــد الت ـ ــوجي ،وإب ـ ـراهةم م ـ ــن ال ـ ــاف
بسجلماسة .أخذ عنه ابنه ضةف اهلل وعيد الرمحن بن عمر وغريمها ،انتفع به خل كثري ألنه كان كثـري
اجلوالن يف اليالد التواتةة .له مؤلفات عديـدة منهـا البيرقـري ،وشـرح بـديع علـى مهزيـة اليوصـريي ،وحتلةـة
الرقرياس بالكالم على مسالة تضمني اتماس يف الفرقه.2

 -4محمد الزجلوي(ولـد يف الربـع األخـري مـن الرقـرن  11هجـري-كـان حةـاً عـام1174ه-

1760م)3سافر يف يلب البلم إىل درعة وتفةاللت مث تلمسـان ومسـتغام؛ فاخـذ عـن أمحـد بـن ناصـر
الــدرعي ،حممــد بــن يوســف ،عيــد الواحــد بــن أمحــد الرقدوســي ،إب ـراهةم بــن عيــد الــرمحن مــن ال ــاف
الفةاليل وغريهم .وأخذ عنه ابنه حممد وعيد الرمحن ،حممد بـن عيـد اهلل بـن حممـد عيـد الكـرمي األمـريين.
لـه ببـ التبلةرقــات واملتاببــات علــى العــة سـامل الســنهوري علــى املختصــر ،قصــةدة يف نســيه ،وكتــا
يف أجوبته على الفتوى-نوازل الزجلوي. 4-

 -5عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن العــالم الزجلــوي(ت1209ه ـ1873-م) الفرقةــه املفــيت،
أخذ عن أخةـه حممـد ،حممـد عيـد اهلل الونرقـايل ،والعـة عيـد الـرمحن بـن عمـر التنـةالين ،أسـس مدرسـته

يف أنزمجري ،وله أجوبة يف الغنةة اليليالةة.5

 - 1ينظر فهرسة عيد الرمحان بن عمر التوايت ،ص ص .31-30النيذة ،مصدر ساب ص ص.104-103
 - 2فهرسة عيد الرمحان بن عمر التوايت ،ص ص .31-30درة األقالم ،ص ص.31-30
 3نوازل الزجلوي ،ص ص.92-75
 4نفسه.
 5نوازل الزجلوي ،ص ص .92-75النيذة ،ص .87
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 -6عمر بن عبد الرحمن بن عمر التنيالني(1221-1152هــ) الفرقةه البامل ،شـة ركـب
احلجة  ،أخذ عن أبةه ،وحممد بـن عيـد اهلل الونرقـايل ،تـوىل أمـر الفتـوى والتحكـةم بـني النـاس ببـد وفـاة

الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي ،وقيل تولةة حممد عيد الرمحن اليليايل.1

 -7محمد بن عبـد الـرحمن بـن عمـر التنيالنـي(1233-1151هـ ـ=1738م1817-م)
الفرقةــه البــامل ،أخــذ عــن والــده ،حممــد بــن َحممــد الزجلــوي ،مث ســافر إىل فــاس فاخــذ عــن أمحــد بــن عيــد
البزيز ا اليل ،وأجازه إجازة مطلرقة .أخذ عنه حممد بـن عيـد الـرمحن اليليـايل ،وابنـه عيـد البزيـز ،وحممـد
ب ــن أيب مالـ ــا الرقـ ــيالوي ،عيـ ــد اهلل اب ــن أيب مـ ــدين التمنطةط ــي ،حممـ ــد احملفـ ــو بـ ــن س ــامل الوشـ ــاين.
لــه مســائل يف الفتــوى مجبهــا تلمةــذه عيــد اهلل ابــن أيب مــدين التمنطةطــي ،وفتــاوى عديــدة يف الغنةــة،
نسيت له رسائل يف احليس.2

وقــد ترقــدم ذكــر علمــاء ومفــيت متنطــةط خــالل هاتــه الفــكة ونؤجــل ترمجــة عيــد الــرمحن بــن عمــر
التنةالين(ولـ ــد يف البرقـ ــد الثالـ ــث مـ ــن الرقـ ــرن احلـ ــادي ععـ ــر1189-ه1775-م) وحممـ ــد بـ ــن َحممـ ــد
الزجلوي(ت1212هـ) إىل مبر احلديث عن أللس العورى.
الفرع الثاني :التأليف في الفتوى والنوالل
مل يعهد اإلقلةم التالةف يف الفتوى أو حـى يف غريهـا ،إال يف عهـد اإلمـام املغةلـي ،حةـث جنـد
له ت لةف كثرية منها:

3

 مصــباأل األرواأل فــي أصــول الفــالأل :حترقةرقــه وييبــه ،توجــد منــه نســخة أوســع حتــتعن ـوان :ج ـوا فةمــا علــى املســلمني مــن اجتنــا الكفــار ،ومــا يلــزم أهــل الذمــة مــن اجلزيــة والصــغار،

وهو ال يزال خمطوياً بزاوية حممد بن عيد الكرمي املغةلي ،بزاوية كنتة.4
 أسئلة األسقيا وأجوبة المغيلي ،حرقرقت وييبت مرتني.5 1جوهرة املباين ،ص ص.24-23
 - 2مبجم أعالم توات ،ص.336
 - 3الغنةة احملرقرقة ،ص .92
 - 4ينظر حاضرة توات املالكةة ،ص.146
 - 5نفسه.
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وبب ــد اإلم ــام املغةل ــي انرقط ــع الت ــالةف يف اإلقل ــةم إىل بداي ــة الرق ــرن 12هج ــري ب ــدأت الت ــالةف
التواتةــة يف الفتــوى وغريهــا مــن ألــاالت البلــوم تياع ـاً ،فرقــد شــهد الرقرن ـان  12و 13ا جري ـان نعــاياً
يف شى البلوم ،ووفرة يف ت لةفها ومن بني أهم ت لةف النوازل والفتوى نذكر:
 -1ن ــوالل الش ــيخ عم ــر ب ــن عب ــد الق ــادر التنيالن ــي(1152ه ـ ـ1739-م) :وه ــي عي ــارة
عــن أجوبــة مجبهـا ابــن الولةــد ،توجــود نســخة منهــا يف خزانــة باعيــد اهلل ،خزانــة املطارفــة ،وخزانــة حممــد
باي بالبامل ببنوان أجوبة عمر بن عيد الرقادر التنةالين.1

 -2النس ـ ـ ـرين الفـ ـ ــاد النسـ ـ ــيم عـ ـ ــن فتـ ـ ــاوى أبـ ـ ــي ليـ ـ ــد عبـ ـ ــد الـ ـ ــرحمن بـ ـ ــن إب ـ ـ ـراهيم

الجنتــوري(1160هـ ـ1747-م) :مجبــه تلمةــذه حممــد بــن أمحــد بــن عيــد البزيــز بــن حممــد بــن علــي
املسبدي اجلراري ،توجد منه نسخة خبزانة كوسام ،وملوكة.2

 -3مســألة بيــع قضــاة تــوات وقــرارة ألصــول الهــاربين فــي المغــارم :أليب زيــد عيــد الــرمحن

بن إبراهةم اجلنتوري(1160هـ) ،توجد منها نسخة خبزانة ملوكة وكوسام.3

 -4تحليـ ـ ـ ــة القرطـ ـ ـ ــاس بـ ـ ـ ــالكالم عـ ـ ـ ــن مسـ ـ ـ ــألة تضـ ـ ـ ــمين الخمـ ـ ـ ــاس :حملم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن أ

املزمري(1160هـ) توجد منها نسخة خبزانة أنزمجري ،املطارفة ،وباعيد اهلل.4

 -5مجموع فتـوى عبـد الـرحمن بـن عمـر التنيالنـي(1189ه ـ1775-م) علـى اخـتالف

جامعها وهي:

 الجــامع ،ويايــة األمــاني :مجبهمــا ورتيهمــا عيــد الكــرمي بــن حممــد بــن عيــد امللــا اليليــايل،توجــد نس ـ غــري كاملــة مــن غايــة األمــاين ،يف خزانــة املطارفــة ،ونســخة كاملــة ضــمن ألمــوع يف املكتيــة

الوينةة حتت رقم .53701

 - 1جزء الغنةة احملرق  ،ص.95

 - 2نفسه ،ص.96
 - 3نفسه ،ص.95

 - 4حاضرة توات املالكةة ،ص.150
 -5جزء الغنةة احملرق  ،ص.96
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 اإلحكــام والقيــد لفتــوى أبــي ليــد :مجبــه الرقاضــي عيــد احل ـ بــن عيــد الكــرمي(1210ه ـ-1795م) :توجد منه ععر لوحات خبزانة املطارفة.
 -6ينيــة المقتصــد الســادأل فيمــا وقــع فــي تــوات مــن قضــايا ومســادأل :مجبهــا عيــد البزيــز
اليليــايل تكملــة جلمــع والــده ،مبتمـداً فةهــا علــى ســجالت شــورى الرقاضــي عيــد احل ـ بــن عيــد الكــرمي،
نسخها منتعرة يف خزائن االقلةم.1

 -7نــوالل محمــد الزجلــوي :مجبهــا ابنــه حممــد بــن َحممــد الزجلــوي ،دراســة وحترقة ـ ج ـرادي

حممــد ،أيروحــة دكتــوراه ،إش ـراف ســباد ســطحي ،كلةــة أصــول الــدين والع ـريبة واحلضــارة اإلســالمةة،
جامبة األمري عيد الرقادر للبلوم اإلسالمةة قسنطةنة ،اجلزائر.2011/2010 ،

 -8رف ــع الحج ــاب وكش ــف النق ــاب ع ــن تلب ــيل المل ــبل ف ــي ثب ــوت التحب ــيل بخ ــط

المحبل :حملمد بن عيد الرمحن التنةالين ،رد فةها على الزجلوي ،وأردفهـا "إفهـام املرقتـيس يف ايـوت
التحيةس خبط احمليس ،توجد منها نس يف خزانة أدغا وأنزمجري.2

 -9أجوب ــة الش ــيخ محم ــد ب ــن عب ــد ال ــرحمن التنيالن ــي ،:توجــد منه ــا نس ــخة خبزان ــة أوالد
الرقاضي متنطةط حتت رقم.88/97:
 -10مس ــادأل محم ــد ب ــن عب ــد ال ــرحمن التنيالن ــي :حرقرقه ــا الطال ــب حمم ــد عل ــي ،رس ــالة
ماجستري ،فرقه وأصول ،جامبة أدرار2015/2014 ،م.
 -11الج ـ ــواهر الالمع ـ ــة ع ـ ــن األس ـ ــئلة ،لعب ـ ــد ا ب ـ ــن أب ـ ــي م ـ ــدين التمنطيط ـ ــي :رتيهـ ــا
حممد بن أمحد اليداوي بن احملضي اليكري ،حرقرقه حممد بن أمحد عاليل ،ييع دار هومة اجلزائر.

 - 1ألكثر تفصةل ينظر الفصل الثالث ،مصادر الفتاوى اجملموعة.

 - 2حاضرة توات املالكةة ،ص.152
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المبحث الثالث :القضاء بإقليم توات خالل القرنين 12و13هجريين
لطامل ـ ــا ك ـ ــان إقل ـ ــةم تـ ـ ـوات ببة ـ ــداً ع ـ ــن الس ـ ــلطة املتغلي ـ ــة ،ح ـ ــى وإن كان ـ ــت موج ـ ــودة امسةـ ـ ـاً،
ولكن هذا مل مينع من إجيـاد خطـة الرقضـاء بـاإلقلةم ،رغـم غةـا السـلطة التنفةذيـة الفبلةـة علـى أراضـي
اإلقلةم ،فنجد أنه ببد احنالل سلطة قضائةة سرعان ما تدعو الضـرورة إىل تعـكةل أخـرى ،حـى حتفـا
النظام البام.

المطلب األول :لمحة تاريخية عن القضاء بإقليم توات
ندرس من خال ا هور فكـرة الرقضـاء بـاإلقلةم قيـل الرقـرن12هجـري ومناذجـه ،مث نـدرس حالـة
السلطة الرقضائةة يف اإلقلةم خالل الرقرنني 12و13هجريني.
الفرع األول :القضاء بإقليم توات قبأل القرنين 12و13هجريين
ال يوجــد مــا يثيــت حســب املصــادر احمللةــة املتاحــة وجــود الرقضــاء يف اإلقلــةم قيــل الرقــرن الســابع

ا ج ــري؛ إال م ــا ك ــان م ــن ت ــويل م ــوالي س ــلةمان ب ــن عل ــي 1الص ــالح ذات الي ــني ،وتص ــديه للتبل ــةم
والفت ــوى .2مث تيل ــورت فك ــرة الرقض ــاء م ــع دخ ــول الع ــة عةس ــى اليط ــوي ملدينـ ــة متنط ــةط ،واش ــتغاله

بالتــدريس والفتــوى ،حــى ارتضــته اجلماعــة التواتةــة قاضــةاً علةهــا ،فاختــذ أللس ـاً للرقضــاء خــارج املســجد
برقصر أوالد َحممد.
مث خلــف بب ــده الع ــة عل ــي ب ــن عم ــر الفــودادي ،فاخت ــذ داراً للرقض ــاء ،وجه ــازاً لتنفة ـذ عرقوب ــة

احليس؛ حةث احتفر دهلةزاً يوصل إلةه من ب،ر ضة الفوهة.3

مث جـاء ببــده العــة أبــو نـي املنةــاري ســنة 840ه ـ1436-م ،وكـرس وقتــه وعلمــه الصــالح
ذات اليني ،فرقـد تـزامن دخولـه مدينـة متنطـةط مـع فتنـة نمـد وسـفةان الـيت عصـفت بـاإلقلةم .مث خلفـه
العة الوافد على املدينة :ني بن إيدير بن عتةـ التدلسـي ،فاوكـل لـه الرقضـاء ،ومل يـزل بـه حـى توفـاه
 - 1موالي سلةمان بن علـي العـريف ،املكـأل أوشـن(580ه670-هــ) البـامل الزاهـد ،أخـذ عـن علـي بـن حـرزهم وهـو مـن أشـار
علةه بالتوجه لتوات ،فانتهى إىل اوالد وشن حةث أسس زاويته املعهورة و ل مدرساً ومفتةاً هبا( ،النيذة ،ص).68-67
 - 2نظام الرقضاء يف منطرقة توات ،ص.119
 - 3ترمجة وجةزة ليب علماء توات ،ص .3نظام الرقضاء مبنطرقة توات ،ص.120
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اهلل سنة877هـ ،فخلفه تلمةذه البصنوين أبو بكـر ،واسـتبفى يف آخـر عمـره مـن الرقضـاء ،فخلفـه ابـن
أخةــه ســامل البصــنوين؛ الــذي كــان عنــد جلوســه للرقضــاء يــامر رجل ـني يرقفــان عنــد رأســه ويتل ـوان قولــه:
تبــاىل 1﴾    ﴿وإاــر خــالف بةنــه وب ـني قيةلــة أوالد داود دسـوا علةــه بســييها
من يرقتله ،فاستبفى هو اآلخر من الرقضاء ،وترك اإلقلةم قاصداً الساحل.2
مث أوك ــل الرقض ــاء لبي ــد الك ــرمي ب ــن َحمم ــد -ع ــامل تـ ـوات -بب ــد أن رده ــا وال ــده الع ــة َحمم ــد
بن حممد بن أمحد بن مةمـون قـائالً :ألن ناسـيين اهلل علـى ألـف قنطـار أيسـر علـي مـن أن يسـالين عـن
قضةة واحدة فاصـلة بـني اانـني ،فكتـب لـه السـلطان السـبدي" :قـد عصـةتين" ،فاجابـه برقولـه تبـاىل﴿ :
             

 ،3﴾     أفبن مبصةة يا أمري املؤمنني؛ أم ياعة؟

4

وبوفــاة الرقاضــي عيــد الكــرمي بــن َحممــد ــل املنصــب شــاغراً بدايــة مــن 1042ه ـ1632-م إىل
غايــة 1050ه ـ1640-م حــني تــرك ابنــه َحممــد إقامتــه يف احلجــاز وعــاد لةتــوىل الرقضــاء ،وبوفاتــه شــغر
منصــب الرقضــاء ،فراســل أهــل اإلقلــةم أخــاه اليكــري بــن عيــد الكــرمي الــذي ســافر لطلــب البلــم للبــودة
لتويل خطة الرقضاء ،فباد وتوىل الرقضاء ،وتدخل واليته للرقضاء ضمن الرقرنني  12و13هجريني.5
الفرع الثاني :مراكز القضاء بإقليم توات خالل القرنين  12و13هجريين
نظ ـراً لكــون الرقضــاء يســتمد واليتــه مــن واليــة الســلطان ،فهــو دوم ـاً تــابع لســلطان وســلطانه،
ويف غةاهبم ــا؛ كم ــا ه ــو احل ــال يف إقل ــةم تـ ـوات ،فالب ــد للرقض ــاء م ــن االس ــتناد إىل س ــلطة بديل ــة ت ــؤمن
لــه مــا غــا بغةــا الســلطان ،فكــان مــن مظــاهر هــذا اســترقرار مركــز الرقض ـاء يف املدينــة ذات الرئاســة
يف اإلقلةم ،يتغري بتغريها.

 - 1سورة الزمر ،اآلية.30
 -2ترمجة وجةزة ليب علماء توات ،ص.8
 - 3سورة األحزا  ،اآلية.72
 - 4درة األقالم ،مرجع سي ذكرة ،ص .51
 - 5ينظر املصدر نفسه ،ص.50
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 -1مرك ـ ــز تمنط ـ ــيط :اس ـ ــترقر الرقض ـ ــاء يف مدين ـ ــة متنط ـ ــةط ح ـ ــى قي ـ ــل الرق ـ ــرن التاس ـ ــع ،رغ ـ ــم
أهن ـ ــا مل تنجـ ـ ــب آن ـ ــذاك مـ ـ ــن يع ـ ــغل املنصـ ـ ــب؛ فكـ ـ ــان الرقضـ ـ ــاء مسـ ـ ــترقراً باملدينـ ـ ــة والرقضـ ـ ــاة يفـ ـ ــدون

علةه من خارج اإلقلةم مثل اليطوي ،املنةاري ،التدلسي ،البصنونةني.1

وببــد الرقــرن  11هجــري جــاد اهلل علــى املدينــة مــن أبنائهــا م ـن تفرقــه يف الــدين حــى اســتح
منصــب الرقاضــي ،وســار ذلــا يف أبنائــه ،فاحتــد يف املدينــة كــل مــن البلــم والرياســة فاســتمر فةهــا مركــز
الرقضــاء ،ولكــن مبةــل كفــة الرقــوة إىل قصــور تةمــي ذهيــت ــم الرياســة يف اإلقلــةم ،فصــار مركــز الرقضــاء
متنازع ـاً بــني متنطــةط وتةمــي ،حــى هــرت ازدواجةــة يف الرقضــاء أواســط الرقــرن  12هجــري حــني عــني
الرقاض ــي عم ــر ب ــن عي ــد الرق ــادر قاض ــةاً عل ــى اإلقل ــةم ،إىل جان ــب الرقاض ــي عي ــد الك ــرمي ب ــن اليك ــري،
وبــاعتزال عمــر بــن عيــد الرقــادر الرقضــاء ،عــاد إىل مركــز متنطــةط مســتنداً علــى الرأمســال املــادي واملبنــوي،
والبلمـي للرقاضــي ،يف غةــا الرياســة والرقــوة ،ومـا كــان لةســتمر كــذلا ،خاصــة مـع مــا كــان بــني قصــور
تةمي ومتنطةط من فتنة.2

 -2مركز تنيالن :أخذ حتول مركز الرقضاء من متنطـةط مظهـر التحـول مياشـرة ببـد حتـول مركـز
الرقوة والرياسة لرقصور تةمي يف مطلع الرقرن 12هـ ،وذلا بتبةني الرقاضي عمر بن عيد الرقادر التنةالين
كرقـ ــا ٍ لإقلـ ــةم سـ ــنة1139هـ ـ ـ1726-م ،لكنـ ــه ع ـ ــاد ملدينـ ــة متنطـ ــةط باعتزالـ ــه سـ ــنة 1152ه ـ ـ ـ-
1739م.3

كم ــا ميكنن ــا أن نض ــم ــا البه ــدة املؤقت ــة ملنص ــب الرقض ــاء ال ــيت شـ ـغلها عم ــر ب ــن عي ــد ال ــرمحن
التن ـ ــةالين ،بس ـ ــيب ش ـ ــغور منص ـ ــب الرقضـ ـ ــاء بوف ـ ــاة الرقاض ـ ــي عي ـ ــد احل ـ ـ ـ ب ـ ــن عي ـ ــد الك ـ ــرمي ،بدايـ ـ ــة

من سنة1210هـ 1795-م إىل غاية1214:ه1799-مـ.4

 -3مركــز ملوكــة :تــاخر حتــول مركــز الرقضــاء مــن متنطــةط إىل قصــور تةمــي ،عــن حتــول الرياســة
إلةها حبوايل الرقرن ،فكفـة الرقـوة والرياسـة مالـت إىل قصـور تةمـي يف مطلـع الرقـرن 12هــ ،واسـترقرار مركـز
الرقضاء باحـد قصـورها تـاخر إىل مطلـع الرقـرن13هــ ،حـني اجتمـع برقصـر ملوكـة عنصـرا البلـم والرياسـة،
 - 1ينظر ترمجة وجةزة ،ص ص .8-1
 - 2ينظر الكواكب الربية ،ص.46
 - 3درة األقالم ،ص.21

 - 4جوهرة املباين ،ص ص.51-50
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فت ــوىل املنص ــب الرقاض ــي حمم ــد عي ــد ال ــرمحن اليلي ــايل ،س ــنة 1214ه1799-م ،مث ابن ــه عي ــد البزي ــز
ســنة1244ه ـ1829-م ،لةبــود األمــر ببــدها إىل شــةوخ الرقيائــل يف إنفــاذ أحكــام املفتــني ،إىل دخــول
االستبمار الفرنسي.1

الفرع الثالث :قضاة إقليم توات خالل القرنين  12و13هجريين
استهل الرقرن  12هجري بوالية اليكري بن عيد الكرمي للرقضاء ،وفةما يلي نـورد قضـاة اإلقلـةم
خالل هاته الفكة ،حسب الكتةب الزمين ،مع ترمجة وجةزة م.
 -1البكـ ــري بـ ــن عبـ ــد الكـ ــريم1133-1042( :ه ـ ـ=1720-1632م) الفرقةـ ــه البـ ــامل

الصويف ،قاضي توات .أخذ عن أخةه َحممد بن عيد الكرمي ،مث حممد بن علي النحوي الـوقرويت ،واخـذ
ال ـ ــورد ع ـ ــن حمم ـ ــد الصـ ـ ــاد ب ـ ــن مب ـ ــروف ا ـ ـ ــيالوي ،والعـ ـ ــة حممـ ـ ــد بـ ـ ــن عمـ ـ ــر اليـ ـ ــوداوي ،مث عـ ـ ــاد
إىل متنطــةط وجلــس للتبلــةم واإلفتــاء ،ولكــن ســرعان مــا ســافر إىل اجلزائــر لالســتزادة مــن البلــم ،فاخــذ
عــن العــة ســبةد قــديورة ،وببــد أن وافــت املنة ـة شــةخه ســنة1066هـ ـ1655-م ،عــاد إىل متنطــةط
ومل يطــل مرقامــه فةهــا؛ لريحــل قاصــداً حـ بةــت اهلل احلـرام ،مــاراً بغــدامس وتــونس الــيت أســس هبــا زاويــة
عرفــت بامســه ،ومكــث يف غــدامس للتــدريس واإلفتــاء ببــد أن اســتبطفه أهلهــا برقــو م" :أتــذهب للحـ
وتكك أمة مهجاً بال دين وال دنةـا فـاهلل سـائلا عـنهم" .2فاسـترقر هبـا حـوايل السـنة مث واصـل إىل مصـر،

فاخذ عن اترشي الذي أجازه إجازة كاملة يف الفرقه.3

مث واص ــل رحلت ــه إىل احلـ ـ  ،ويف يريـ ـ الب ــودة اس ــترقر ب ــيالد الـ ـزا وأس ــس هب ــا زاوي ــة تص ــدر
فةها للتدريس واإلفتاء ،وببد وفـاة أخةـه الرقاضـي َحممـد بـن عيـد الكـرمي سـنة 1092ه ـ1681-م ،أد

علةه أهل اإلقلةم للبودة واستالم زاوية أجداده بتمنطةط.4

فاخذ عنه البلم إضـافة إىل يـال الزاويـة اليكريـة ،كـل مـن يـال زوايـاه يف تـونس وغـدامس
والزا  ،وكذا أبنا ه األرببة :حممد الصاد ،عيد الرقادر ،حممد ،وعيد الكرمي ،وابن أخةه عيد اهلل
 - 1درة األقالم ،ص ص.23-21

 - 2الكواكب الربية يف املناقب اليكرية ،خزانة أوالد الرقاضي ،متنطةط ،ص.26

 - 3ينظر ترمجة وجةزة ،ص.17-15
 - 4جوهرة املباين ،ص ص.3-1
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بن حممد ،والعة عيد الرمحن بن عمر التنةالين ،وحممد الرقادسي املصري.1
توليـ ـ ـ ــه للقضــ ـ ــاء(1133 -1092ه ـ ـ ـ ـ=1720-1681م) مح ـ ـ ــدت سـ ـ ـ ـريته يف الرقض ـ ـ ــاء؛
إذ مل يكــن يف اإلقلــةم مــن جياريــه يف البلــم بالعـريبة ،ولكــن رغــم ذلــا؛ وبســيب االفـكاءات وشــكاوى
الـيب  ،اقتةــد الرقاضــي إىل فــاس بــامر مــن الســلطان املـوىل إمساعةــل البلــوي ،فلمــا تيــني لــه ورعــه وعلمــه
وترق ـواه ،عــر علةــه قضــاء فــاس ،غــري أن العــة اعتــذر واختــار البــودة إىل ت ـوات قــائالً ":م ـا أحس ـن
م ــا ترق ــول غ ــري أين اخ ــكت دار املترق ــني ،بل ــد الض ــبفاء واملس ــاكني ،ال داف ــع ع ــنهم إال اهلل ،وال ناص ــر
م إال اهلل فاكثرهم يف اهلل وباهلل وعلى اهلل" ،فاسرقط السلطان إمساعةـل اجليايـة علـى أهـل تـوات ،وأمـر
أن توزع على فرقراء الرقوم إكراماً للرقاضي.2

 -2عبــد الكــريم بــن البكــري1174-1096( :ه ـ=1684م1760-م) الفرقةــه الصــويف.
أخ ــذ ع ــن وال ــده اليك ــري ب ــن عي ــد الك ــرمي ،وأخ ــذ عن ــه ش ــةوخ أجل ــة ،م ــنهم ابن ــه الرقاض ــي عي ــد احلـ ـ

ابن عيد الكرمي ،وابن أخةه عيد الكرمي احلاجب والبالمة حممد بن عيد اهلل ،وغريهم.3

توليه للقضاء(1174-1133ه=1760-1720م) سار فةـه سـرية البـدل واحلـزم ،وكانـت

جل سجالته ،وأحكامه مينةة على الصلح ،نظراً لضبف أهل اإلقلةم؛ فرمبا يرضي املـدعي مبالـه ويرقـول

له امسح يف الياقي.4

 -3عمر بن عبد القادر التنيالني :سيرقت ترمجته يف أعالم اإلفتاء باإلقلةم.
توليه للقضاء(1152-1139ه=1739-1726م) ففكة تولةه للرقضاء تدخل ضمن فـكة
تويل الرقاضي عيد الكرمي بن اليكري للرقضاء بتمنطةط ،األمر الذي يبطـي إشـارات إىل انرقسـام اإلقلـةم

 - 1املصدر الساب .
 - 2ينظر درة األقالم ،ص ص .3-2جوهرة املباين ،ص ص.3-1
 3الدرة اليهةة يف العجرة اليكرية ،خزانة آل اليكري ،املنةبة ،غرداية ،اجلزائر ،بدون رقم .64 ،درة األقالم ،ص ص18-17
 - 4ترمجة وجةزة ،ص .14درة األقالم ،ص ص18-17
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إىل ج ـزأين الةحمــدين والســفةانني ،حــى ال نرقــول بــازدواج الرقاضــي والــذي يعــك يف حرقــه الوحــدة.
ولكن باحتجا الرقاضي عمر بن عيد الرقادر عن الرقضاء ،عاد لةتمركز بتمنطةط.1

الثالث.

 -4عب ــد الح ــق ب ــن عب ــد الك ــريم :وس ــةايت التفص ــةل يف حةات ــه ،وتولة ــه الرقض ــاء يف الفص ــل
 -5عمــر بــن عبــد الــرحمن(1221-1152ه ـ) عمــر األصــغر ،شــة ركـب احلجــاج ،أخــذ

عن والده عيد الرمحن بن عمر ،وعن َحممد بن عيد اهلل الونرقايل.2

تولي ــه للقض ــاء(1214-1210هـ ــ) ختل ــى خ ــالل هات ــه األربب ــة س ــنوات ع ــن مع ــةخة رك ــب
احلجــاج ،لــةجلس للفتــوى والتحكــةم يف اإلقلــةم ملــا خــاف ا ــرج والفتنــة ،ببــد شــغور منصــب الرقاضــي

بوفاة الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي.3

 -6محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد القــادر البلبــالي(1244-1155ه ــ) الفرقةــه الرقاضــي.
أخــذ عــن عيــد اهلل بــن إب ـراهةم اليليــايل ،عيــد الــرمحن بــن عمــر التنــةالينَ ،حممــد بــن عيــد اهلل الونرقــايل،
وحممد بن البامل الزجلوي ،وأخذ عنه ابنه حممد عيد البزيز اليليايل ،أمحد احليةب بن حممد بن عيـد اهلل
اليليـ ــايل ،املـ ــامون بـ ــن ميـ ــارك اليليـ ــايل الربنكـ ــاين ،أمحـ ــد اليـ ــدوي اليكـ ــري ،عيـ ــد اهلل بـ ــن عيـ ــد الكـ ــرمي
بن احلاجب اليكري ،وغريهم ،له الفضل يف مجع الغنةة اليليالةة ،وله منظومة يف آدا الضةافة.4

تولي ــه للقض ــاء (1244-1214هـ ــ) حس ــنت س ــريته يف الرقض ــاء ،ويل ــب س ــجالت ش ــورى
الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي؛ فرتيها وصنفها ،وأضاف إلةهـا أقضـةته ،وعاجلتـه املنةـة قيـل إمتامهـا،

فامتها ابنه حممد عيد البزيز.5

 -7محمــد عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن البلبــالي(1261-1190هــ) الفرقةــه
الرقاضــي ،أخــذ عــن والــده ،وأمحــد الــزروق اجلبفــري اليــداوي ،وأخــذ عنــه إبنــه اليكــري ،املؤمــون اليليــايل،
 - 1ينظر جوهرة املباين ،ص.21
 - 2نفسه ،ص ص 24-23
 - 3جوهرة املباين ،ص.24
 - 4ترمجة وجةزة ،ص .38جوهرة ،ص ص.53-52
 - 5درة األقالم ،ص ص.11-10
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امحــد احليةــب اليليــايل ،عيــد الكــرمي بــن عيــد امللــا اليليــايل ،حممــد احلســن بــن ســبةد اليكــري ،وغــريهم
من يلية زاوية ملوكة .له حماورات كان يبرقدها مع فرقهـاء املنطرقـة ،حـرص علـى تكملـة الغنةـة وأخرجهـا
على ما هي علةه.1

تولي ـ ــه للقض ـ ــاء (1261-1244ه ـ ـ ـ=1845-1828م) اس ـ ــتخلفه وال ـ ــده عل ـ ــى الرقض ـ ــاء
يف مــر موتــه ،وتــواله ببــد وفاتــه ،وبوفــاة حممــد عيــد البزيــز ،شــغر منصــب الرقضــاء يف اإلقلــةم ،فبــاد

األمر إىل شةوخ الرقيائل يف إنفاذ أحكام املفتني ،إىل أن دخل االستبمار الفرنسي اإلقلةم.2

وبب ــد عرض ــنا لس ــرية قض ــاة االقل ــةم خ ــالل الرقـ ـرنني 12و13ه ـ ـ يتض ــح لن ــا اشـ ـكا م ــا ت ــوفر
يف اإلقلــةم مــن البلــم والــورع ،وجنــدها تــوفرت يف قضــاة اإلقلــةم ،فــال جنــد فةمــا وصــلنا عــنهم ،مــا يرقــدح
يف ورعهم ،إال مـا كـان تبريضـاً برقضـاة الوقـت دون تسـمةة ،بسـيب ببـ اتالفـات الفرقهةـة واملنهجةـة
بــني الرقضــاة والفرقهــاء ،أمــا عــن البلــم ،فيتتيبنــا ســرية قض ـاة اإلقلــةم الــيت أوردناهــا ،جنــد أن ــم نصــةياً

غري قلةل من البلم.3

المطلب الثاني :مالم القضاء بإقليم توات خالل القرنين  12و 13هجريين
أملــت بــاإلقلةم خــالل الرقـرنني 12و 13هجـريني فتنــة داخلةــة؛ هــرت آاارهــا علــى كــل مالمــح
اإلقلــةم الت ـوايت السةاســةة واالجتماعةــة الثرقافةــة ،فالســلطة املتغليــة كمــا كانــت دائم ـاً ــا ســةطرة امسةــة
على اإلقلةم تنحصر يف الضرائب وحتصةلها ،فلم يعهد اإلقلةم إيفاد أو تبةني سلطة تنفةذية تتصرف
باســم الســلطة املتغليــة ،إال يف ببـ احلــاالت الــيت كــان يرســل فةهــا الســلطان ببـ الرقـواد لتســةري أمــر
اإلقلـ ــةم ،والـ ــذين مل يليث ـ ـوا كث ـ ـرياً لةبـ ــود األمـ ــر إىل السـ ــةية املبهـ ــودة يف اإلقلـ ــةم ،وخـ ــالل الرق ـ ـرنني 12
و13هجريني شهد اإلقلةم شغوراً تاماً لسلطة تنفةذية موحدة على اإلقلةم ككل ،فاإلقلةم خـالل هاتـه
الفــكة فرقــد الوحــدة احلرقةرقةــة بســيب الفتنــة ،فاجلماعــة التواتةــة انرقســمت وتفرقــت كلمتهــا ،فــال تســري

قرارات نمد على سفةان وال البكس ،4األمر الذي أار على الرقضاء الذي البد له مـن سـلطة تنفةذيـة
تنعــ،ه وتســهر علــى تنفةــذ أحكامــه ،ولصــبوبة برقــاء اإلقلــةم دون قضــاء ،أنتجــت هاتــه الظــروف حلــوالً
 - 1ترمجة وجةزة ،ص .44درة األقالم ،ص ص.11-10
 - 2درة األقالم ،ص ص.51-50
 3ينظر الغنةة ،ص ص.224-218
 - 4ينظر درة األقالم ،ص ص.39-37
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وبــدائل لغةــا الســلطة التنفةذيــة ،وفةمــا يلــي نسترقصــي آاــار غةــا الســلطة التنفةذيــة واليــدائل الــيت
ُاختــذت لســد خلــل هــذا الغةـا  ،وآاــار ذلــا علــى مالمــح قضــاء اإلقلــةم الــيت متةــزت نظـراً تصوصــةته،
واستثناءاته مع السلطة.
الفرع األول :تعيين القاضي في إقليم توات في يياب السلطة التنفيذية
يبتــرب تبةــني الرقاضــي مــن مهــام ويل األمــر الغائــب يف اإلقلــةم ،كمــا يعــري لــذلا تبريــف الــربزيل

للرقضـ ــاء ،حـ ــني أسـ ــنده لواليـ ــة سـ ــلطانةة أو للجماعـ ــة لفرقـ ــد السـ ــلطان .1ويوجـ ــد يف تـ ــاري املغـ ــر

اإلســالمي حــاالت مثــل هــذا العــغور ،جلــا فةهــا الفرقهــاء إىل إجيـاد حلــول لــذلا ،وكتــب نـوازل املغاربــة
تتكلم عنه يف قضاء الكور 2واليالد السائية ويرق تبةني الرقاضي هبا.

وكان بـديل السـلطة التنفةذيـة يف اإلقلـةم كمـا تكلـم عنـه الرقاضـي حممـد بـن عيـد الـرمحن اليليـايل
حني س،ل عن تبةني الرقاضـي يف ـل عـدم وجـود السـلطان برقولـه ":األمـر يرجـع جلماعـة احلـل والبرقـد؛
وهم أفاضل أهل اليلد يف الدين والبرقل ،فهـم مـن يتـوىل اختةـار الرقاضـي" .3وأكـد علـى شـرو تبةةنـه

اليت حددها العرع.
وجند كذلا إجابـة حممـد بـن َحممـد الزجلـوي" :أمـا مسـالة نصـب اجلماعـة للحـاكم فةمـا حتكـم

فةــه الرقضــاة؛ فنرقــل العــة ســامل 4عــن هتــذيب الطالــب أن أي ـراف اليلــد وحةــث ال ســلطان ترقــوم فةــه
صــاحلو اليلــد مرقــام اإلمــام .وقــال النف ـراوي يف شــرح الرســالة؛ والــذي يُنصــيه؛ أي الرقاضــي هــو اإلمــام

األعظم ،أو نائيه ،إن كان عدالً ،وإن مل يوجد واحد منهما فجماعة املسلمني".5

 - 1ينظر تبريف الربزيل للرقضاء.
 - 2الكورة :املدينة ،والصرقع واجلمع كور(لصحاح تاج اللغة وصحاح البربةة ،أبو نصر إمساعةل بن محاد اجلوهري الفارايب ،حترقة
أمحد عيد الغفور عطار ،دار البلم للماليني – لينان1987،م ،ج ،2ص.810
 - 3الغنةة ،ص.286
حممــد الســنهوري(ت1015هــ) :مفــيت املالكةــة مبصـر .أخــذ عــن العــمس الينــوفري وبــه تفرقــه وأدرك الناصــر اللرقــاين.
 - 4ســامل بــن َّ
أخذ عنه الربهان اللرقاين ،النور األجهوري ،اتري الرملي وعامر العرباوي .له شرح جلةل على املختصـر ورسـالة يف لةلـة النصـف
من شبيان وغري ذلا.
 - 5الغنةة ،ص.615
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فاعتيار مجاعة اليلد "مجاعة احلل والبرقد" من يبني الرقاضي كان بديالً متكـن مـن حـل املعـكلة

يف حالــة إحتــاد كلمــة اإلقلــةم ،ولكــن بــدخول الص ـراع علــى الرياســة بــني تةمــي ومتنطــةط ،وفتنــة نمــد
وســفةان الــيت فرقــت بــني هــاتني املــدينتني برقاعــدة اإلقلــةم ،حــني هــر ذلــا جلة ـاً يف تبةــني الرقاضــي،
فيخالف اجلماعة التواتةة وانرقسامها كاد الرقضاء أن ينرقسم ،لوال اعتزال الرقاضي عمر بن عيد الرقادر.
أمــا مــا يرقــال عــن تبةــني الســلطة املتغليــة يف املغــر األقصــى للرقاضــي ،فــإن البملةــة صــورية،
خاصــة مــع مــا كــان مــن انرقســام الرقضــاء ،ومــا تــؤرخ لــه املصــادر التواتةــة ،مــن تــويل الرقاضــي الرقضــاء،
مث تصله التزكةة من السلطة.
الفرع الثاني :أجرة القاضي في إقليم توات في يياب السلطة التنفيذية
إن أجــرة الرقاضــي هــي األخــرى يفترقــر فةهــا لــويل األمــر ،كــون أن كتــب الفرقــه والنـوازل ،أوكلتهــا
ليةــت مــال املســلمني ،الغائــب ع ــن اإلقلــةم ،وهــي مل تطــرح يف اإلقلــةم عل ــى هــذا النحــو إال مــا ج ــاء
يف الرقول اليسةط يف الرقاضي املنةاري الـذي قايبـه أهـل تـوات علـى خسـمائة مثرقـال ،لـةجلس للرقضـاء

بةنهم.1

أما ما جنده يف نوازل اإلقلةم ،فال يوجد ما يعري فةه إىل التزام اجلماعة التواتةة وال حى السلطة
املتغلية علـى اإلقلـةم بصـرف أجـرة قـارة للرقاضـي ،بـل جنـد يف كـالم اجلنتـوري  ،ومراسـلة سـلطان املغـر
األقص ــى للرقاض ــي حمم ــد عي ــد ال ــرمحن اليلي ــايل ،م ــا ينف ــي ذل ــا؛ حة ــث يرق ــول اجلنت ــوري":ومن البلم ــاء
مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــازه وهـ ـ ـ ــو أحسـ ـ ـ ــن لرقضـ ـ ـ ــاتنا بـ ـ ـ ــاهنم ال رزق ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن بةـ ـ ـ ــت املـ ـ ـ ــال لفرقـ ـ ـ ــده" ،2وفصـ ـ ـ ــل
ذلا يف قوله" :وال إشكال يف مـا أخـذ مـن غـري احملكـوم لـه؛ ألن هـذا مـن أكـل أمـوال النـاس باليايـل.
وأمـا أخــذه مــن احملكــوم لـه ،فمــن البلمــاء مــن أجـازه؛ وهــو حســن لرقضــاتنا ،فـإهنم ال يؤخــذون مــا قســم
م يف بةـت املـال ،ولـو أهنـم ألزمـوا أن يرقضـوا وجيلسـوا للنـاس ويؤكلـون مـن عنـد أنفسـهم ،لكـان علـةهم
يف ذل ــا ح ــرج عظ ــةم ،وه ــو منت ــف يف ال ــدين" .3أم ــا الرقاض ــي حمم ــد عي ــد ال ــرمحن اليلي ــايل فرق ــد أراد

 - 1درة األقالم ،ص.23
 - 2النسرين الفائح النسةم يف بب
 - 3النسرين الفائح النسةم يف بب

فتاوى أيب زيد عيد الرمحان بن إبراهةم ،ص.10
فتاوى أيب زيد عيد الرمحان بن إبراهةم ،ص.10
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أن يسـتبفي مـن الرقضــاء لكثـرة أعيائــه وقلـة ذات يــده ،فراسـل بــذلا سـلطان املغــر األقصـى ،فــرخص
له يف قي

األموال على املتخاصمني مبا يكفي مبةعته وعةاله.1

وركز اجلنتوري على أن ال نل له الزيادة فوق م،ونته؛ من نفرقة ومركو وال يسرف حـى يتخـذ

الكنوز ،2وأورد قول العافبي :من ويل الرقضاء ومل يفترقر فهو سارق.3

وم ــا يؤك ــد ذل ــا م ــا ج ــاء يف الغنة ــة" :و ــا وج ــد خبط ــه وبب ــد فرق ــد مسب ــت ب ــامر اتس ــع خرق ــه
على راقبة؛ وهو أنه ال يسمع خطا قا ٍ ياخـذ أجـراً علـى احلكـم ،وهـذا إن صـح يـؤدي إىل إبطـال
حرق ــوق املس ــلمني يف مجة ــع أقط ــار األر  ،إذ ال يوج ــد ق ــا ٍ أو مف ـ ٍ
ـت يف بالدن ــا ه ــذه وال يف غريه ــا
إال ياخــذها ،بــل وال شــاهد غالي ـاً ،فةلــزم أال يصــح حكــم وال فتةــا وال شــهادة ،فتضــةع بســييه حرقــوق
املسلمني وهذا ما الف ما بنةت علةه العريبة واهلل حسب من بدل والسالم".4

ويتحد الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي عن ما ياخـذه الرقاضـي والعـهود والبـراف يف قسـم
الككــات؛ فةصــفها بالبــادة الرقدميــة الــيت ال ختــالف العــرع ،وأقرهــا النــاس ،يف قولــه" :أمــا ببــد فــإن البــادة
املستمرة الرقدمية اليت تلرقةناها عن آبائنا و ـن نرضـى مـن النـاس أن الرقاضـي لـه نصـف األجـرة ،واآلخـر
يرقسم أنصافاً بني العهود والبراف ،أما األعةان فال فائدة م ،فإن أخذوا شة،اً فرقد أخـذوا مـا ال نـل
م ،وقد بلغين أن العة السةد عمر بن عيد الرقادر التنةالين جبل لكل مثرقال موزونتني".5

فرقد كان أجر الرقاضي متبلرقاً باملتخاصمني ،والتواةـ  ،وقسـمة الككـات ،والتفلـةس ،وفةمـا يلـي
نستبر بب النوازل اليت تيني مرقدار أجر الرقاضي من هاته البناصر:
 -الفص ــأل ب ــين المتخاص ــمين :وه ــو مـ ـرتيط باألعم ــال ال ــيت يرق ــوم هب ــا الرقاض ــي يف الرقض ــةة،

فاتصم الذي يريد نسخة من احلكم يدفع مرقابلها حبسب الرقضةة ،وتكالةفها ،وتكالةف كتابتها.6

 - 1واةرقة خبزانة ملوكة ،أدرار اجلزائر ،دون رقم .ينظر نظام الرقضاء يف منطرقة توات ،ص .181
 - 2النسرين الفائح النسةم ،ص .10غاية األماين ،ص.39
 - 3شرح خمتصر خلةل للخرشي ،ج ،7ص.141
 - 4الغنةة ،ص.635
 - 5غاية األماين ،ص.10
 - 6النسرين الفائح النسةم ،ص.82
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 التوثيق :فمن خالل تواة عرقود اليةع ،وغريها ،فرقد جاء يف الغنةة ،ما يدلعلى ذلا ،حني التمس العة عيد الرمحن بن عمر من الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي لةخفف
عن أحد اليليالةني يف أجرة تواة جنان اشكاه .يف قوله " :و ا وجد خبطه إىل أخةنا وحمينا يف اهلل
الفرقةه الرقاضي سةدي عيد احل بن سةدي عيد الكرمي ألف سالم علةا ورمحة اهلل وبركاته،
وببد فإن حامله احملب يف اهلل احملفو بن احلاج حممد اليليايل يلب مين أن أكتب إلةا لكف
به يف أجرة الكتابة اليت كتيت يف شان شرائه اجلنان من أوالد السةد حم ،فارف به أيها احملب؛

فإنه من أحيايب والسالم وكتب حميكم عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به".1

 -قس ـ ــمة الترك ـ ــات :وترقس ـ ــم ب ـ ــني الرقاض ـ ــي وأعوان ـ ــه ،كم ـ ــا يف إجاب ـ ــة الرقاض ـ ــي عي ـ ــد احل ـ ـ

بن عيد الكرمي السابرقة .ونسب ترقديرها لكل مثرقال موزونتني ،للرقاضي عمر بن عيد الرقادر.2

 -التفل ــيل وس ــداد دي ــون الغرم ــاء :ويرق ــول الرقاض ــي عي ــد احل ـ ب ــن عي ــد الك ــرمي أهن ــا عُع ــر

ما وجد يف يد املفلس.3

وجــاء يف غايــة األمــاين :مــا علةــه البــرف يف التفلــةس النصــف علــى املفلــس والنصــف علــى أهــل

الدين مجباً بني الرقولني يف هذه املسالة.4

الفرع الثالث :تنفيذ أحكام القاضي في إقليم توات في يياب السلطة التنفيذية
اقتصــرت ســلطة الرقاضــي يف إقلــةم تـوات علــى املنازعــات املدنةــة دون اجلنايــات واقامــة احلــدود،
وذل ـ ــا راج ـ ــع لغة ـ ــا آلة ـ ــات تنفة ـ ــذها لغة ـ ــا الس ـ ــلطة التنفةذي ـ ــة .ب ـ ــل أن تنفة ـ ــذ أحك ـ ــام الرقاض ـ ــي
يف املنازعات املدنةة خاصة ما كان فةـه أخـذ للحـ مـن شـخص آلخـر ،فرقـد كـان صـبياً علـى الرقاضـي
بكاجـ ـ ــع دور اجلماعـ ـ ــة التواتة ـ ـ ـة ،يف الرق ـ ـ ـرنةني 12و13هج ـ ـ ـريني باعتيـ ـ ــار أن نفـ ـ ــوذ أحكـ ـ ــام الرقاضـ ـ ــي
كان موكـوالً ـا ،فنجـد الرقضـاة اسـتبانوا بـرأس مـا م املـادي واملبنـوي لنفـاذ أحكـامهم ،فكـان الرقاضـي
عي ـ ــد الك ـ ــرمي ب ـ ــن اليك ـ ــري جي ـ ــنح للص ـ ــلح ،وق ـ ــد يرض ـ ــي املتخاص ـ ــمني ح ـ ــر مال ـ ــه ،5وان ـ ــته الرقاض ـ ــي
 - 1الغنةة ،ص.438
 - 2غاية األماين ،ص.10
 - 3االحكام والرقةد ،ص.9
 - 4غاية األماين ص.11

 - 5ينظر درة األقالم ،ص ص.18-18
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عمـربن عيــد الرقــادر املرقايبــة جمللــس الرقضــاء يف حــال عــدم تنفةــذ أحكامــه ،األمــر الــذي يعــكل ضــغطاً
اجتماعةـاَ علــى مــن يــاذ تنفةــذ أحكامــه ،للمكانــة الــيت كــان نظــى هبــا العــة يف اجملتمــع التـوايت ،1أمــا

الرقاضي عيـد احلـ بـن عيـد الكـرمي فاسـتبان مبجلـس استعـاري لةضـم إىل رأمسالـه املبنـوي وقـار واحـكام
اجملتمع التوايت ألقطا العورى ،ومع كـل هاتـه التـدابري جنـد ببـ األحكـام الـيت متـرد علةهـا أصـحاهبا،
وجابوا هبا مناي أخرى قاصدين الرقضاء والفتوى ،فلو كان التنفةذ للسلطان ما صح م ذلا.2

المطلب الثالث :منهج القضاء في إقليم توات خالل القرنين  12و13هجريين
كمــا هــو احلــال يف الفتــوى اتيــع قضــاة اإلقلــةم منهجـاً يف الرقضــاء ،سـواء يف األحكــام ،ومراجــع

الرقضاء باإلقلةم ،أو يف مساعدي الرقاضي ،وسري عملةة الترقاضي.
الفرع األول :مراجع قضاء اإلقليم

قابل التساهل الذي فرضته ييةبة اإلقلةم ،وزمنه على علماء اإلقلةم يف شرو تبةـني الرقاضـي،
لتب ـ ــذر غ ـ ــريه ،قاب ـ ــل ه ـ ــذا التس ـ ــاهل ،تع ـ ــديد يف م ـ ــنه اس ـ ــتخراج الرقاض ـ ــي ل حك ـ ــام ال ـ ــيت يرقض ـ ــي
هبا ،فانطالقاً من ترقريرات العـة عيـد الـرمحن بـن عمـر ،واجلنتـوري ،والزجلـوي ،وغريمهـا ،يف أن األصـل
يف قضاة اإلقلةم الترقلةد ،كما هـو احلـال بالنسـية لغـريهم مـن الرقضـاة املتـاخرين .ويعـري اجلنتـوري لـذلا
يف نرقــده لرقضــاة الوقــت فةنفــي عــنهم مــا هــو املطلــو يف تبلةــل األحكــام برقولــه" :إذا روج ـع يف بب ـ

3
أحكامــه مل يــذكر مســتند الــنص وال روايــة وال قــول لــيب أهــل املــذهب وال قةــاس علةــه"  .وحتديــداً
ملنه الترقلةد جند العة عيـد الـرمحن بـن عمـر يرقـول" :إن املرقلـد إن مل تكـن فةـه أهلةـة النظـر والكجـةح
على أصول إمامه يف األقوال املذهيةة؛ تبني علةه اتياع ما رمسـوه مـن التعـهري ،فـإن حكـم بغـري املعـهور

مل يبترب حكمه ،ونرق " .4وفةه يرقـ ـ ـول أيضاً" :ما اتف علةه يف الرقضـ ـ ـاة املرقلـ ـ ـ ـ ـ ـدون؛ أن من حكم

 - 1ينظر جوهرة املباين ،ص ص22-21
 - 2ينظر املسالة .27

 - 3عيد الرمحان اجلنتوري ،رسالة يف بةع الرقضاة ألصـول ا ـاربني ،خمطـو خبزانـة العـة سـةدي عيـد اهلل  ،كوسـام ،أدرار اجلزائـر،
دون رقم ،ص.2
 - 4الغنةة ،ص.620
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حكمه" .1واستدل بكالم الفاسي ،2وأيب الفضل البرقياين،3

وكالم ابن عرفة" :4ال يبترب من أحكام قضاة البصر إال مامل الف املعهور ومذهب املدونة".5
أما عن الكتب املبتمدة من يرف الرقضاة ،فهي:
 -1كتــب الفقــه المعتمــدة فــي المدرســة المغربيــة المالكيــة :املختصــر وشــروحه وحواشــةه،
خاصة شرح احلطا  ،والرسالة وشروحها،
-2كت ــب الن ــوالل :خاصــة املبة ــار املبــر  ،فت ــاوى الــربزيل ،اختص ــار فتــاوى ال ــربزيل ،ال ــدرر

املكنونه يف نوازل مازونة.

 -3كت ــب األحك ــام والوث ــادق :خاص ــة حتف ــة احلك ــام-الباص ــمةة -وش ــرح مة ــارة عل ــى حتف ــة
احلكام ،ألالس الرقضاة واحلكام ،عملةات الفاسي ،املفةد للحكام  ،الفائ للونعريسي ،تيصرة احلكام
البن فرحون.
الفرع الثاني :أعوان القاضي
ت ـرتيط و ةف ـة الرقاضــي ،بو ــائف مســاعدة حــى يتســأل لــه البمــل يف ــروف مالئمــة ،ويبتــرب
الب ــدول ،البـ ـراف ،واألعة ــان البناص ــر الرق ــارة يف هات ــه الو ــائف ،أم ــا الو ــائف األخ ــرى فرق ــد حتض ــر
 - 1الغنةة ،ص.620
 - 2عملةات الفاسي ،عيد الـرمحن الفاسـي ،ضـمن األملةـات الفاشـةة يف شـرح البملةـات الفاسـةة ،أيب الرقاسـم البمـريي ،خمطـو
مبكتية العة سةد أمحد ديدي ،متنطةط ،دون رقم ،ص .85ونصه "حكم قضاة الوقت بالعذوذ ينرق

وال يتم بالنفوذ"

 - 3الدرر املكنونة يف نوازل مازونة ،ص .133النوازل اجلديدة الكربى فةما ألهل فاس وغريهم من اليدو والرقرى ،املسمى املبةار
اجلديد اجلامع املبر  ،عن فتاوى املتاخرين من علماء املغر  ،مهدي الوزاين ،حترقة حممد السةد عثمان ،دار الكتب البلمةة،
لينان ،ج ،9ص.118
 - 4حممد بن حممـد بـن عرفـة الـورغمي التونسـي( 803 - 716هــ) :إمـام تـونس وعاملهـا وخطةيهـا يف عصـره .أخـذ عـن ابـن عيـد
السالم ،حممد بن هارون ،اإلمام السطي ،حممد بن احليا  ،العريف التلمساين وغـريهم .وأخـذ عنـه مـن ال يبـد كثـرة مـن أهـل
املعرق واملغر  ،مـنهم الـربزيل ،ابـن نـاجي ،ابـن عرقـا  ،أمحـد وحممـد ابنـا الرقلعـاين ،ابـن اتطةـب الرقسـنطةين ،عةسـى الغربيـين،
الوانـوغي ،وابـن فرحـون ،وغــريهم .حـ ســنة  792ه ـ وأخــذ عنـه يف يريرقــه املصـريون واملــدنةون .لـه تـ لةف عجةيـة يف فنــون مــن
البلم منها املختصر الفرقهي ،احلدود الفرقهةة ،وخمتصر يف املنط  ،وتفسـري وغـري ذلا(.الـديياج املـذهب ،ج ،2ص ص-331
 .332نةل االبتهاج ،ص ص .471-463شجرة النور ،ج ،1ص ص .327-326األعالم ،ج ،7ص)43
 - 5منح اجللةل ،ج ،8ص.351
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وتغة ــب ،وتتمث ــل يف ن ـ ـوا الرقاض ــي ،وفرقه ــاء الع ــورى ،ولك ــون هات ــه األخ ــرية مل تُفب ــل إال يف عه ــد
الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي ،فسنؤجل احلديث عنها إىل الفصل الثالث.
 -1العــدول :وهــي و ةفــة تاببــة للرقضــاء ،جيلــس مبوجيهــا البــدل لتحمــل العــهادة بــني النــاس
ب ــإذن الرقاض ــي؛ ويبرفهـ ــا اب ــن خل ــدون" :وحرقةرقـ ــة ه ــذه الو ةف ــة الرقةـ ــام ع ــن إذن الرقاض ــي بالع ــهادة
بــني النــاس فةمــا ــم وعلــةهم ،حتم ـالً عنــد اإلشــهاد ،وأداء عنــد التنــازع ،وكتي ـاً يف الســجالت ،حتفــا
به حرقوق الناس.1

ويســمي البــدل والعــاهد والواــاق ،فهــو عــدل الش ـكا البدالــة فةــه ،وش ـاهد جللوســه لتحمــل
العهادة ،ووااق لكتابته الواائ .
فةع ـ ــك فة ـ ــه البدال ـ ــة ،فالب ـ ــد أن يك ـ ــون ع ـ ــدالً يف نفس ـ ــه مامونـ ـ ـاً عل ـ ــى م ـ ــا يكت ـ ــب ،لرقول ـ ــه
تباىل﴿:و﴾    

2

وقــد أدىل فرقهــاء اإلقلــةم بــدلوهم يف هــذا العــر  ،علــى حســب مبطةــات اإلقلــةم ،فنجــد عيــد
الرمحن بن عمر يرقـول" :فاقـل مـا يكفـي يف تزكةـة العـاهد يف هـذه الـيالد الـذي عـز فةهـا وجـود البـدول
باملبأل الذي ذكره البلماء؛ أن يرقول مبدلوه هو من أفضل أهل بلده عرقالً وديناً".3

ويرقــول أيض ـاً" :فاليلــد الــذي فةــه البــدول ال يرقيــل فةــه إال البــدول ،واليلــد الــذي ال عــدول فةــه

البد أن يرقول من يزكةه هو من أفضل أهل بلده يف دينه وعرقله واهلل تباىل أعلم".4

وأضاف الزجلوي" :جتوز شهادة أحسن الناس حاالً ل،ال تضةع حرقوق النـاس" .5وجـرح عدالـة

من نضر املواسم كاملولد وعاشوراء ملا يرقع فةها من االختال .6

 - 1البرب وديوان امليتدأ واترب،ج ،1ص.280
 - 2سورة اليرقرة ،اآلية.282
 - 3الغنةة ،ص.652
 - 4نفسه ،ص.652
 - 5نوازل الزجالوي ،ص.476
 - 6نفسه ،ص.477
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ودور البـدول يف املدينــة اإلشـراف علــى حتريــر الواــائ يف اليةــع وغريهــا ،وترقــومي األمــالك ،وكتابــة
ا يــات والرهونــات ،والــديون ،ويعــرفون علــى ترقســةم الككــات ،كمــا يســخرهم الرقاضــي لترقــومي الغــالل،
واتسائر ،واستبادة امللكةات.1

فو ةفة البدل أخطر من الرقضاء؛ إذ أن الرقاضي لةس له أمر وال هني يف الغالب إال بعهادهتم

فهم اليـاعثون لـه علـى احلكـم  .2ولـذلا جنـد أهـل اإلقلـةم أولـوا أمهةـة كيـرية لتولةـة البـدول يف كـل قصـر
من خةار أهله.
 -2العــراف :مــن املبرفــة باألشــةاء؛ وهــو اتيــري يف ألــال مبــني ،والــذي يســتبني بــه الرقاضــي

يف الترق ــومي والفح ــص مل ــا ه ــو حم ــل ات ــالف ،وق ــد تب ــددت أمس ــاء البـ ـرافني ،يف اإلقل ــةم حبس ــب اجمل ــال
الذي يبترب خيرياً فةه ،فنجد اتيري يف املةاه ،والفرقارات يدعى الكةال ،وخيري احملاصةل والتمـور ،يـدعى
اتراص ،وخيري الدور والبرقارات يدعى املربز ،وخيري ترقدير املداخةل واملصاريف يدعى احملاسب.
 -3األعيان :وهم أعةان الرقصر ،الذين نضرون أللس الرقضاء ،وقسمة الككات.
 -4نادب القاضي :أجاز املالكةة استنابة الرقاضي لغريه يف حالتني:
أ -حالة اتساع األقطار التي ينظر فيها :جاء يف فتاوى الربزيل":إذا كان نظر الرقاضي متسباً
وأقط ـ ــاره متياينة.لةرقـ ـ ــدم يف اجلهـ ـ ــات اليبةـ ـ ــدة حكم ـ ـ ـاً مـ ـ ــن النـ ـ ــاس ،هـ ـ ــذا معـ ـ ــهور املـ ـ ــذهب ،ومنبـ ـ ــه

ابن عيد احلكم إال بإذن اإلمام 3".وفةه إشارة إىل اتالف يف استنابة الرقاضي لغريه دون إذن اإلمام.
ولرقــد كــان لــيب

قضــاة االقلــةم عمــل هبــذه الرخصــة ،فنجــد الرقاضــي اليكــري ب ـن عيــد الكــرمي

عني ابنه عيد الرقادر ،نائياً له يف الرقضاء على عني صاد ليبدها ،وتبذر وفود أهلها علةه.4

ب -حال ــة تع ــذر جلوس ــه للقض ــاء :وه ــذا الب ــذر يف الب ــادة الغالي ــة الس ــفر أوامل ــر  ،يرق ــول
ابن رشد يف ذلا":الجتوز استنابة ألحد مع عدم عذره ،كمـ ـ ـا إن تبذر بغةية أو م ـ ـ ـر  ،فةجوز له
 - 1ينظر نظام الرقضاء مبنطرقة توات ،ص ص.257-256
 - 2املدخل ،حممد بن حممد بن حممد البيدري" بن احلاج" ،دار الكا  ،مصر ،د س ،ج ،2ص.160
 - 3فتاوى الربزيل ،ج ،4ص.26
 - 4النيذة ،ص.146
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له ذلا".1

وق ـ ــد درج قض ـ ــاة اإلقل ـ ــةم عل ـ ــى اس ـ ــتخالف نائ ـ ــب ـ ــم يف الرقض ـ ــاء يف ح ـ ــال ع ـ ــدم ق ـ ــدرهتم
على اجللوس له ،خاصة بسيب املر  ،أو للسفر-أداء فريضة احل خاصة-
فنجــد الرقاضــي اليكــري بــن عيــد الكــرمي اســتخلف ولــده عيــد الكــرمي ،يف مرضــه ،وكــذلا فبــل
ابنه مـع ابنـه عيـد احلـ بـن عيـد الكـرمي ،كمـا اسـتخلف اليليـايل ،ابنـه حممـد عيـد البزيـز يف مـر موتـه،
وهذا األخري استخلف ابن عمه عندما قصد ح بةت اهلل احلرام.
أمــا عــن أهلةــة النائــب يف الرقضــاء فهــي مــن أهلةــة الرقاضــي فكــل نائــب يف الرقضــاء باالســترقراء
صار ببدها قاضةاً ،إال نائب حممد عيد البزيز اليليايل.
الفرع الثالث :سير عملية التقاضي
تيدأ عملةة الترقاضي حبضور اتصم أو اتصمني للرقاضي ،وهي على مراحل:
 -1تميي ــز الم ــدعي م ــن الم ــدعى علي ــه :وه ــي ض ــرورية الرتي ــا متةةزمه ــا باشـ ـكا اليةن ــات
املرقدم ــة ،وتوجة ــه مي ــني التهم ــة ،والتبجة ــز ،وفةه ــا يرق ــول الزجل ــوي":ال جي ــوز ملفـ ـ ٍ
ت وال ق ــا ٍ ات ــو

يف النازلة ،إال ببد متةةز املدعي من املدعى علةه".2

 -2التأكــد مــن الحجــج واألرســام :أســالت قضــةة التاكــد مــن األرســام حــرب فرقهــاء اإلقلــةم
وقض ـ ــاته ،يف مس ـ ــالة التب ـ ــرف عل ـ ــى خ ـ ــط الع ـ ــاهد ،دون تكلةف ـ ــه احلض ـ ــور والع ـ ــهادة عل ـ ــى خط ـ ــه،
وإن مل تكــن غةيتــه ببةــدة ،فرقــد اعــك البــامل الزجلــوي علــى ذلــا واعتــربه هتاونـاً ،ولكــن البمــل بــإقلةم

تـوات علــى االكتفــاء بــذلا بدايــة مــن الرقاضــي عمــر بــن عيــد الرقــادر ،والرقضــاة اليكـريني ،واليليــالةني،3

وصرح عيد الرمحن بن عمر بضرورة حضور العهود إن قربت غةيتهم ،أو تكلةف التبريف خبطهم.4

 - 1فتاوى الربزيل ،ج ،4ص.34
 - 2نوازل الزجلوي ،ص.452

 - 3نفسه ،ص ص.475-469
 - 4املسالة .45
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 -3اس ــتدعاء الخص ــوم :مث بب ــد دراس ــة احلج ـ يس ــتدعي الرقاض ــي اتصــوم ،ويبرق ــد جلس ــة
الترقاضي ويصدر احلكم فةها ،أو يؤجل احلكم لالعذار أو التعاور،
 -4يمــين التهمــة :يف حــال عــدم وجــود بةنــة تُـدين املــدعى علةــه أو تربئ ـه ،توجــه إلةــه الةمــني
فةحلــف علــى إنكــار مــا اهتــم بــه ،فــإن نكــل ايتــت علةــه التهمــة ،وإن حلــف بـُـرء ،وقــد اشـ ُـك لتوجةــه
الةمــني ،اايــات اتلطــة بــني املــدعي واملــدعى علةــه ،لغةــا اليةنــة ،ســداً لذريبــة تبنةــة الســفهاء باالدعــاء
علــى االترقةــاء .1ويف الرســالة ال ميــني حــى تثيــت اتلطــة أو الظنــة ،وهــو قــول مالــا وأصــحابه ،وعمــل
الرقضــاة يف املغــر واملعــرق علــى عــدم اش ـكايها ،2وهــو مــا جنــده يف ن ـوازل الزجلــوي ،غــري أنــه صــرح
بانه ينيغي البمل باشكا اتلطة سداً للذريبة.3

 -5اإلعــذار :واإلعــذار س ـؤال الرقاضــي مــن توجــه علةــه احلكــم هــل ل ـه م ـا يســرقطه .4فــإن مل
يبذره بطل احلكم ،ونيه الرقاضـي عيـد احلـ علـى ذلـا العـة عيـد الـرمحن بـن عمـر يف قولـه" :وال تـتم
قضــةة الرقاضــي إال بب ـد اإلعــذار للمحكــوم علةــه ،لرقــول ابــن هعــام يف املفةــد :أمــا كــون حكــم ذلــا
احلــاكم خالةـاً مــن األعــذار الواجــب يف احلكــم ،فــإذا ايــت ذلــا باليةنــة نرقـ احلكــم" .5ويرقــول أيضـاً:
"أما احلكم مبجرد تصفح األرسام فهذا ال يبرقل" .6يف إشارة إىل ضرورة اإلعذار.
 -6اآلجــال :واآلجــال املــدة ال ـيت يض ـرهبا احل ـاكم مهلــة ألحــد املتــداعةني ،أو م ـا؛ ملــا عســى

أن يايت به من حجة .7فإن ادعى احلجة يضر له الرقاضي مدة لةحضرها.

 -7التـلوم :فإن مل نضرها يزيده مدة التلوم فإن انرقضت اآلجال والتلوم ،ومل يات بعيء

 - 1ينظر نوازل الزجلوي ،ص.452

 - 2ينظـر الفواكــه الـدواين علــى رســالة ابـن أيب زيــد الرقــريواين ،أمحـد بــن غــام ،شـها الــدين النفـراوي املـالكي ،دار الفكــر ،لينــان،
1995م،ج ،2ص ص.221-220

 - 3ينظر نوازل الزجلوي ،ص.452

 - 4اليهجة يف شرح التحفة ،ج ،1ص ص .34-33الغنةة ،ص.621
 - 5الغنةة ،ص.622
 - 6املسالة .17
 - 7اليهجة يف شرح التحفة ،ج ،1ص .94
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يوجب إعادة النظر ،فال يسمع له ما يايت به ببد ذلا من اليةنات.1
هــذا يف حــال حضــور املــدعى علةــه ،أمــا يف حــال عــدم حضــوره فالرقاضــي يرســل أح ـد أعوانــه
للمثــول بــه يف أللــس الرقضــاء ،فــإن مل نضــر حكــم علةــه وأبطلــت حججــه .ولرقــد اعــك اجلنتــوري

على هذا اإلجراء الردعي ،واعتربه من الظلم.2

 -8إصـ ــدار الحكـ ــم :ببـ ــد انرقضـ ــاء آجـ ــال اإلعـ ــذار والتلـ ــوم ،وبب ــد رد املعـ ــاورين يف حـ ــال
احتاجت الرقضةة للمعاورة ،يصدر الرقاضي احلكم ،ويدعو اتصوم إلبالغهم باحلكم.
 -9مــن نســخ الحكــم :متـنح نســخة مــن احلكــم للمحكــوم لــه ،أمــا احملكــوم علةــه ففــي منحــه

نســخة مــن احلكــم خــالف ،فرقــد استحســن الزجلــوي إعطائهــا لغفلــة أكثــر قضــاة زمانــه علــى اســتةفاء
شرو احلكم وأضاف" :أما لو شاور من يوا ببلمه فال يكلف عندي بإعطاء النسخة؛ ألن احملكـوم
علةــه ال يرضــى أبــداً ،فــال فائــدة مــن إعطائهــا لــه؛ إال إعانتــه علــى كثــرة اتصــومة ،الــيت إمنــا شــرع فصــل

الرقض ــاء واحلكـ ـم لس ــدها وقط ــع ش ــغيها ،خالفـ ـاً ملـ ـن مل يستيص ــر ذل ــا م ــن أه ــل الوق ــت" .3وذه ــب
عي ـ ــد ال ـ ــرمحن ب ـ ــن عم ـ ــر مل ـ ــا يرق ـ ــار ق ـ ــول الزجل ـ ــوي ،النتف ـ ــاء عل ـ ــة وج ـ ــو م ـ ــنح نس ـ ــخة للمحك ـ ــوم
علةه إذ يرقول ":مل أقف على من تكلم على متكني اتصم من نسخة احلكم الذي وقع إال ما أشار

إلةــه الزقــاق 4يف المةتــه وقــال شــارحه 5أنــه مل يرقــف علةــه لغــريه .6وقــد كــان شــةخنا أبـو زيــد 7رمحــه اهلل
يستحسن احلكم بإعطائهـا ومتكـني اتصـم منهـا؛ ويبلـل ذلـا بـان قضـاة قطـره وزمانـه نرقلـوا علـى عـدم

 - 1الغنةة  ،ص.638
 - 2نظام الرقضاء مبنطرقة توات ،ص .261
 - 3نوازل الزجالوي ،ص..468
 - 4علي بن قاسم الزقاق التجةيب(ت 912هـ) :اإلمام املتفنن يف علوم شى .أخذ عن أيب عيد اهلل الرقوري واإلمام املواق وغريمهـا.
اخذ عنه ابنه أمحد والةسةتين وغريمها .ألّف المةة يف األحكام مبروفة بالمةـة الزقـاق ومنظومـة يف الرقواعـد وترقةةـد علـى املختصـر
تلةل(.شجرة النور ،ج ،1ص.396
 - 5حممد بن أمحد مةارة الفاسي
 - 6ف ــتح البل ــةم ات ــالق يف ش ــرح المة ــة الزق ــاق ،حمم ــد ب ــن أمح ــد مة ــارة الفاس ــي ،حترقةـ ـ رش ــةد اليك ــاري ،دار الرش ــاد احلديثة ــة،
2008م ،ص ص.384-382
 - 7عيد الرمحن اجلنتوري.
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املعــاورة الواجيــة علــةهم علــى حكمهــم الــذي اســتنرقلوا بــه ،وإذا كانــت البلــة هــذه انتفــى احلكــم املبلــل
هبا عند انتفائها".1

وقد درج قضاة اإلقلةم على إعطاء نسخة من احلكم للخصمني مبرقابل أن يدفع ن الكتابة.2
أما عن احلج اليت أبطلها الرقاضي أو حكم بنرقضها ،فرقد درج الرقاضي عمر بن عيد الرقادر

على غسلها باملاء قطباً للعيهة ،واتصومة ،دون غريه من قضاة اإلقلةم ،3وأنكر علةهم تلمةذه البامل

اجلنتوري عدم اتياعهم له يف ذلا فنجده يعدد النكري علةه يف ذلا يف جوا عن سؤال ورد
علةه يف ذلا ،جاء فةه" :عن الرقاضي إذا حكم على أحد اتصمني فطلب احملكوم له من الرقاضي
أن ميزق أرسام احملكوم علةه ،وخعي احملكوم له من تعغةب احملكوم علةه يف ساعة أخرى ،فحةن،ذ
مزقهم الرقاضي ،فهل جيوز للرقاضي متزي رسوم احملكوم علةه ؟ ،وإذا مزقهم هل يلزمه شيء أم ال ؟
فاجا  :فما فبلتم هو مرقتضى الصناعة الرقضوية؛ وما أكثر اتصومات والفجور
يف هذه اليالد إال متاأل الرقضاة يف هذا الزمان على ترك عرقود احملكوم علةهم؛ فكان ذلا سيياً إلحةاء

اتصومات أبداً .وذلا منصوص يف مةارة على الزقاقةة ،4والفاسي على املغارسة والسالم واهلل أعلم.5

 - 1الغنةة  ،ص.628

 - 2ينظر الغنةة ،ص ص.228-224

 - 3درة األقالم ،ص.21
 - 4فتح البلةم اتالق يف شرح المةة الزقاق ،ص.383
 - 5النسرين الفائح النسةم ،ص.2
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الفصل الثالث :الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي اليكري ومنهجه يف الفتوى

ويشتمأل على مبحثان

الفصأل الثالث :القاضي عبد الحق
:

بن عبد الكريم البكري ومنهجه
في الفتوى

ويتضمن مبحثين
المبحث األول :الحياة االجتماعية والعلمية والعملية
للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري
المبحث الثاني:منهج القاضي عبد الحق بن عبد الكريم
البكري في الفتوى
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متة ــز الرق ــرن  12و 13هجـ ـريني مببطة ــات علمة ــة وسةاس ــةة وأمنة ــة اس ــتثنائةة يف إقل ــةم تـ ـوات؛
فرق ــد ش ــهد اإلقل ــةم خ ــالل هات ــه املرحل ــة هنض ـ ـةً ونع ــاياً علمة ـ ـاً نوازلة ـ ـاً ،إنترقائة ـ ـاً ،إض ــافة إىل ا ـ ـزات
السةاسةة ،األمنةة اليت عصفت باإلقلةم ،وهددت وحدته.
األمــر الــذي أاــر علــى الرقضــاء والفتــوى بــاإلقلةم يف هاتــه الفــكة ،وقــد تــوىل الرقاضــي عيــد احل ـ
بــن عيــد الكــرمي الرقضــاء بالنةابــة ،مث تبــني قاضــةاً بــاإلقلةم ،يف ــل هاتــه املبطةــات الــيت فرضــها واقــع
اإلقلةم ،فوجد نفسه أمام إشـكالةات تنظةمةـة قضـائةة تطيةرقةـة كـان البـد لـه مـن مباجلتهـا حـى يضـمن
استرقرار الرقضاء يف اإلقلةم ،ووحدته.
وم ــن خ ــالل ه ــذا الفص ــل ن ــدرس شخص ــةة الرقاض ــي البلمة ــة والبملة ــة ،مث منهج ــه يف الرقض ــاء
والفتوى.

المبحث األول :الحياة االجتماعية والعلمية للقاضي عبد الحق بن عبـد الكـريم

البكري

حظــي الرقاضــي عيــد احلـ بــن عيــد الكــرمي مبحــةط اجتمــاعي وعلمــي متمةــز ،مــن خــالل عائلتــه
اليكرية؛ اليت متةزت يف تلا الفكة بنعايها االجتماعي ،والبلمي.

المطلب األول :الحياة االجتماعية للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم
وتتض ــمن دراسـ ــتنا حلةـ ــاة الرقاض ــي االجتماعةـ ــة عائلتـ ــه اليكريـ ــة ونسـ ــيها وأدوارهـ ــا يف اإلقلـ ــةم،
مث نعاته االجتماعةة.
الفرع األول :التعريف بالعادلة البكرية
ينتمي الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي إىل البائلة اليكرية اليت تُرجـع ببـ الواـائ نسـيها إىل
األدارسة األشراف باملغر األقصى ،على اختالف يف يرق النسب ،مـا جبـل الرقاضـي حممـد بـن عيـد
الكــرمي يتــورع عــن ادعــاء النســب الع ـريف إذ يرقول":والــذي هــر يل التــورع عــن هــذا النســب املــذكور
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وعــدم ادعائــه ألنــه يف ســلا اإلخفــاء؛ ف ــالتورع عنــه أحســن وأوىل ،وأيةــب للــذكر وأحلــى؛ والس ــةما

مع ما كان علةه أبا نا من أهنم يرونه وال يدعونه".1

كــان أول مــن نــزل مــن البائلــة بــاإلقلةم العــة عمــرو بــن حممــد األمـريين2؛ مــع ابنةــه مةمــون

3

والتهــامي ،4قاصــداً االســترقرار مبدينــة متنطــةط ،هروب ـاً مــن الف ـ والدســائس الــيت أحايــت بــه يف مدينــة

فاس ،مث عدل عـن ذلـا عازمـاً التوجـه حنـو السـاحل ،فلمـا أحلـت قيةلـة أوالد َحممـد علـى برقـاءه بةـنهم،
خلــف ــم ابنةــه مةمــون والتهــامي ،فاكرمتهمــا الرقيةلــة ومنحتهمــا فرقــارتني شــرق املدينــة ،وتــويف التهــامي
ومل لف أوالداً ،وتزوج مةمون ابنة الرقاضي عيد اهلل البصنوين الوحةدة فاوراه ماالً كثرياً.5

وقــد متةــز مةمــون يف البلــم العــرعي ،فلمــا وقبــت بةنــه وبــني يليــة الصــحراء مراجبــة يف مســالة

فرقهة ــة ،فل ــم جي ــد م ــا يبض ــد رأي ــه يف املس ــالة ال ــيت حفظه ــا ع ــن ش ــةخه اب ــن غ ــازي املكناس ــي ،6س ــافر

إىل املغر لةجد ما يبضد رأيه يف خمتصر خلةل ،فاشكاه بارببني مثرقاالً من الذهب ،وعاد به لإقلةم،
فكان أول من يدخل خمتصر خلةل إىل إقلةم توات.7

 - 1الكواكب الربية ،ص.6
 - 2عمرو بن حممد األمريين(872ه) :من أهل النجدة والزهد والثروة يف فاس ،تويف يف بول يف بالد الساحل (.الكواكب
الربية ،ص ،13الدرة اليهةة ،ص ص)13-12
 - 3مةمون بن عمرو بن حممد األمريين(ت901هـ) البـامل اجللةـل .ولـد بفـاس ،وأخـذ عـن علمائهـا وخاصـة ابـن غـازي ،واسـتوين
مدينة متنطةط(الكواكب الربية ،ص ص ،14-13جوهرة املباين ،ص ص).40-39
 - 4التهامي بن عمرو بن حممد األمريين :تويف ومل لف أوالداً (الكواكب الربية ،ص )14
 - 5جوهرة املباين ،ص ص.40-31
 - 6أمحد بن أمحد بن غازي البثماين املكنانسي( 919 - 841هـ) مؤرخ حاسب توىل اإلمامة واتطابة جبامع الرقرويني ومل يكن
يف عصره ذلا أخطب منه .أخذ عن أيب زيد الكاواين ،أيب البياس املزدغي ،اإلمام الرقوري ،وعن مجاعة غريهم .وأخذ عنه ابن
البيــاس الصــغري ،أمحــد الــدقون ،علــي بــن هــارون ،الرقــدومي ،حممــد بــن عيــد الــرمحن ســفةان ،ابــن نــب ،عيــد الواحــد الونعـريس،
وغريهم .له ترقةةد نيةـل علـى اليخـاري ،شـفاء الغلةـل يف حـل مرقفـل خلةـل وتكمةـل الترقةةـد وحتلةـل الترقةةـد ،كتابـان علـى املدونـة
كمــل بــه ترقةةــد أيب احلســن الصــغري ،حــل معــكالت ابــن عرفــة يف خمتصــره يف االاــة أســفار ،حاشــةة علــى األلفةــة ،وغــري ذلــا
كثري(شجرة النور ،ج ،1ص ص  .399-398األعالم ،ج ،5ص).336
 - 7الكواكب الربية ،ص ص.14-13
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وانتهجت ذريته هن أبةهم وجدهم يف يلب البلم ،فتمةز البديد منهم يف البلوم العرعةة،
فنجد ابنه أمحد بن مةمون 1ارترقى منرب اإلمام املغةلي ،وخطب اجلمبة بامر اإلمام.2كما جند من أبناء
البائلــة مــن ارحتــل يف يلــب البلــم إىل احلواضــر األخــرى خاصــة املغــر  ،فبيــد املهــةمن بــن أيب حممــد

بن مةمون 3حصل على إجـازة العـة حممـد بـن حممـد بـن أيب الرقاسـم احلسـةين .4كمـا أن شـةوخ َحممـد

بــن أيب حممــد بــن أمحــد بــن مةمــون 5فــاق  24شــةخاً مــن مدينــة فــاس وحــدها حــى ببــث لــه الســلطان
املغ ــريب لةولةـ ــه قضـ ــاء اإلقلـ ــةم ،فاسـ ــتبفى وجب ــل نفسـ ــه مـ ــن مجلـ ــة التجـ ــار .6وك ــذلا األم ــر بالنسـ ــية

البنـه عيــد الكــرمي 7الــذي ســار علــى در أبةــه يف رحلــة يلــب البلــم ،مث تــوىل الرقضــاء يف حكــم شــةخه

ابن أيب احمللى السجلماسي ،8فكان أول قضاة البائلة اليكرية.

 - 1أمحــد بــن مةمــون(997-910هــ) :تــذكر عنــه كتــب تـراجم البائلــة اليكريــة براعتــه يف األد والــذكاء وحســن اتــط ،وحســن
اتل والكرم ،كما تورد قصة التضةة علةه يف متنطةط من قيل أوالد َحممد ،ملا حتلى به مـن صـفات الرياسـة ،وخروجـه إىل بـالد
الساحل مث عودته منها( ،الكواكب الربية ،ص ص .14-13ترمجة وجةزة ،ص .14جوهرة املباين ،ص ص)4-3
 - 2الكواكب الربية ،ص .15ترمجة وجةزة ،ص .9جوهرة املباين ،ص.05
 - 3عيـد املهـةمن بـن أيب حممـد بـن مةمــون(ت1008هــ) أخـذ عـن حممـد بـن حممــد بـن أذ الرقاسـم العـريف السجلماسـي وأجــازه
سنة982هـ ،تويف مرقتوالً باكدر (.الدرة اليهةة ،ص .15مبجم أعالم توات ،جبفري اميارك ص)235
 - 4حممد بن حممد بن أذ الرقاسم العريف السجلماسي(ت988هـ) البامل الفرقةه .أخذ عن حممد بن أمحد بن ألرب ملساوى،

وأذ البياس املنجور (شجرة النور ،ج ،1ص).449
َ - 5حممــد بــن أيب حممــد بــن أمحــد بــن مةمــون (ت1008ه ــ) الفرقةــه العــاعر التــاجر .أخــذ عــن أمحــد بــن غــازي واملنجــور ،ولــه
إجازات منهم( ،درة األقالم ،ص  .الدرة اليهةة ،ص ص).16-15
 - 6الكواكب الربية ،ص.17
 - 7عيد الكرمي بن َحممد (1042-994هـ) عامل توات أخذ عن عيد احلكم بن عيد الكرمي بن أمحد اجلراري ،الوياسي ،وعن
العة البالمة السةد أمحد بن عيد اهلل بن أيب حملي السجلماسي ،سبةد قديورة بن إبراهةم اجلزائري ،وعن أمحد با التنيكيت،
األجهوري املصري ،والعة أمحد املرقري التلمساين نزيل الرقاهرة ،وأخذ عنه ابناه َحممد ،واليكري ،أمحد بن يوسف التنةالين
وحممد بن علي النحوي األجرويت وغريهم ،له ت لةف كثرية منها حتفة اجملتاز إىل أر احلجاز ،شرقائ النبمان يف من جاوز
املائة بزمان ،وغاية اآلمال يف إعرا اجلمل ،كتا الرحلة ذكر فةه معا ه ،وغريها من الكتب( الدرة اليهةة ،ص ص-16
 .17ترمجة وجةزة ،ص ص.14-12
 - 8أمحد بن عيد اهلل ابن أيب احمللى السجلماسي(1031-967هـ) أخذ عن أيب الرقاسم ابن الرقاضي ،الرقدومي ،ابن ألرب وأيب
حممــد شــرقرون التلمســاين ورحــل للمعــرق مـرتني وحـ وأخــذ عــن الســنهوري واللرقــاين ويــه اجلةــزي .لــه رحلــة ذكــر فةهــا مرقروءاتــه
َّ
ومعا ه ومن لرقةه مـن البلمـاء ،وكتـا عـذراء الوسـائل وهـودج الرسـائل ومنجنةـ الصـخور يف الـرد علـى أهـل الفجـور وجـوا
اتـرويب علـى رسـالته العـهرية أليب عمـر والرقسـطلي وغـري ذلــا .قـام بالـدعوة واسـتوىل علـى سجلماسـة ودرعـة ومراكش(.شــجرة
النور ،ج ،1ص ص).432-431
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ولرقد استرقر الرقضاء بالبائلة اليكرية بدايـة مـن الرقاضـي عيـد الكـرمي بـن َحممـد إىل غايـة الرقاضـي

عيــد احلـ بــن عيــد الكــرمي يةلــة الرقـرنني  11و 12هجـريني ،ومطلــع الرقــرن 13هجــري .فيبــد الرقاضــي
عيد الكرمي بن َحممد توىل الرقضاء ابنه َحممد بن عيد الكرمي ،ببد مدة مـن وفـاة أبةـه .وبوفاتـه تـواله ابنـه
اآلخر اليكري بن عيد الكرمي ،مث عيد الكرمي بن اليكري بن عيد الكرمي ،مث عيد احل بـن عيـد الكـرمي.
وهم مجلة قضاة البائلة اليكرية قيل الرقرن 13هجري.
الفرع الثاني :اسمه ونشأته
هــو الرقاضــي عيــد احل ـ بــن عيــد الكــرمي بــن اليكــري بــن عيــد الكــرمي بــن حممــد بــن أيب حممــد

بن أمحد بن مةمون بن عمرو بن حممد بن عمرو بن عمار الياز.1

ومل تذكر املصادر اليت ترمجت له تاري والدته؛ وال الرقرائن اليت ميكـن أن نسـتند إلةهـا يف حتديـد
سنة والدته ،فاول تاري يذكر فةه هو تاري تولةه الرقضاء نةابة عن أبةه سنة 1174هـ ،وكل ما يتبلـ
بــه يــايت ببــدها ،فنجــد لــه قصــةدة يف نبــي عمــه حممــد بــن اليكــري ،وتــويف ببــد تولةــه الرقضــاء ،وكــذلا
كل شةوخه ،ومل نفا تاري مةالد أبنائـه ،كمـا مل تـتم اإلشـارة إىل سـنه وقـت تولةـه الرقضـاء ،وال حـني
وافته املنةة؛ حى يتسأل لنا ترقدير سنة مةالده .وكل ما ميكننا مبرفته أنه كان صيةاً قيل سـنة 1137ه ـ
تــاري وفــاة العــة حممــد الصــاد بــن عيــد الــرمحن املةمــوين ،الــذي زاره صــغرياً وتنيــا لــه بــدوره يف الصــلح
بني ف،تني متخاصمتني.2

نعــا الرقاضــي عيــد احل ـ بــن عيــد الكــرمي يف كنــف والــده الفرقةــه الرقاضــي ،يف بةــت علــم وكــرم
وقضــاء ،رفرقــة إخوتــه الثالا ـة ،وهــو أصــغرهم حســب ترتةــب صــاحب الــدرة اليهةــة يف العــجرة اليكريــة،

إذ يذكره آخر إخوته 3،يف إيار احلديث عن فروع والده الرقاضي عيد الكـرمي بـن اليكـري ،ولرقـد انـته

كل إخوته يري يلب البلم ،ملا كان يف بةتهم الكيري 4من مهة لذلا.

 - 1مسي الياز لعجاعته.

 - 2الكواكب الربية ،ص ص .46-45درة األقالم ،ص ص.21-20

 - 3الدرة اليهةة ،ص.64
 - 4لةس لكرب مساحته؛ ولكن المتداد عائلته وتااريه وتااره باعمامه وأوالدهم الذين يكربونه سناً.
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ولرقــد كانــت نعــاة الرقاضــي عيــد احل ـ بــن عيــد الكــرمي يف بةــت البلــم والكــرم والرقضــاء ،ببةــداً
عــن مظــاهر الــكف يف البــةش ،رغــم امتــداد أرزاقهــم ،خاصــة يف املســكن كمــا هــي عــادة أهــل اإلقلــةم
يف عدم متةز اليةوت ،إال ما كان من االتسـاع يف املسـاحة ،واتصـا ا باحلـدائ  .1فهـي كلهـا مـن الطـني،

وتسرقف جبدع النخةل.

المطلب الثاني :الحياة العلمية للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري
كانـ ـ ــت حةـ ـ ــاة الرقاضـ ـ ــي االجتماعةـ ـ ــة انطالقـ ـ ــة حلةاتـ ـ ــه البلمةـ ـ ــة ،والبملةـ ـ ــة ،فيدايـ ـ ــة تتلمـ ـ ــذه
كانت على يد شةوخه من عائلته ،وكذلا ،تالمةذه.
الفرع األول :شيوخ القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري وتالميذه
حظي الرقاضي عيد احل بـن عيـد الكـرمي بعـةوخ أجـالء حـازوا السـي يف البلـم ،داخـل اإلقلـةم
وخارجــه ،ولبلــه ــذا الســيب مل يضــطر ملغــادرة اإلقلــةم لطلــب البلــم ،كمــا هــو حــال أجــداده يف ذلــا،
كمــا أنــه مل يــذكر يف تار ــه توجهــه حل ـ اليةــت ،فيهــذا قــد احنصــر شــةوخه يف أعــالم اإلقلــةم الت ـوايت
آنذاك ،وأهم شةوخه الذين أُرخ م.2

 -1والــده القاضــي عبــد الكــريم بــن البكــري1174-1096( :هـ ـ1760-1684-م)

الرقاضي الفرقةه الصويف ،أخذ عن والده اليكري بن عيد الكرمي ،وأخذ عنه شةوخ أجلة ،مـنهم الرقاضـي

عيد احل بن عيد الكرمي ،وابن أخةه عيد الكرمي احلاجب والبالمة حممد بن احلاج عيد اهلل ،وغريهم.3

توىل الرقضاء بداية مـن سـنة 1133ه ـ إىل غايـة سـنة 1174ه فسـار فةـه سـرية البـدل واحلـزم،
وكانت جل سجالته ،وأحكامه مينةة على الصلح ،نظراً لضبف أهل اإلقلةم؛ فرمبا يرضي املدعي مباله

ويرقول له امسح يف الياقي.4

 - 1هذا بالنسية للمرابطني الذين مل يدخلوا يف أحزا الفتنة ،أما غريهم ،فةحكم اتساع مناز م ،مساحة قصيتهم اليت يتحصنون
فةها بسيب كثرة الغزو علةهم.
 - 2الكواكب الربية ،ص .46جوهرة املباين ،ص.21
 - 3درة األقالم ،ص ص18-17
 - 4نفسه.
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 -2عبـــد الـــرحمن بـــن عمـ ــر التنيالنـ ــي(ول ــد يف البرق ــد الثال ــث م ــن الرق ــرن احل ــادي عع ــر-
1189ه1775-م) البــامل الفرقة ــه اللغ ــوي ،أخــذ ع ــن عم ــر بــن عي ــد الرق ــادر التنــةالين ،عي ــد ال ــرمحن
اجلنتـوري ،عمـر بـن حممـد بـن املصـطفى الرقـاد الكنــيت ،أمحـد بـن صـاد السـويف التكـروري ،حممـد املكــي
السجلماسي والعة حممد بن أ املزمري ،وغريهم .أخذ عنه حممد بن عيد الرمحن اليليايل ،عمـر بـن
عي ــد ال ــرمحن ب ــن عم ــر-عم ــر األص ــغر ،-وعي ــد ال ــرمحن ب ــن َحمم ــد الب ــامل الزجل ــوي ،حمم ــد ب ــن مال ــا
الرقــيالوي ،وعيــد احلـ بــن عيــد الكــرمي ،وغــريهم .لــه الــدر املصــون يف علــم كتــا اهلل املكنــون ،خمتصــر
السمني يف إعـرا الرقـرآن ،الفهرسـة الـيت ذكـر فةهـا شـةوخه وإجازاتـه ورحالتـه ،خمتصـر يف النـوادر ،كمـا
أن فتواه تبد مبتمد الغنةة.1

 -3عمر بن محمد بـن مصـطفى الرقـادي الكنتـي(ت1157ه ـ1744-م) األديـب الفرقةـه
النحوي ،أخذ عـن حممـد الصـاد بـن مرقـداد ،وأخـذ عنـه حممـد بـن أ املزمـري ،حممـد بـن عيـد املـؤمن،

وأمحد بن محاد.2

 -4عب ــد الك ــريم الحاج ــب ب ــن محم ــد الص ــال ( :ت1195ه ـ ـ780-18-م) الفرقة ــه
الزاهــد ،عــرف بتيحــره يف البلــوم البرقلةــة والنرقلةــة ،وكــان أحــد شــةوخ العــورى األرببــة يف أللــس قضــاء
اب ــن عم ــه الرقاض ــي عي ــد احلـ ـ ب ــن عي ــد الك ــرمي .أخ ــذ البل ــم ع ــن أبة ــه وج ــده الع ــة س ــةد اليك ــري،
وأخذ عنه ابن عمه الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي ،وابنه حممد بن عيد الكرمي.3

ولرق ـ ــد ح ـ ــرص الرقاض ـ ــي عل ـ ــى تبل ـ ــم اللغ ـ ــات املس ـ ــتبملة يف اإلقل ـ ــةم ح ـ ــى يتس ـ ــأل ل ـ ــه احلك ـ ــم
ب ــني املتخاص ــمني املتح ــداني هبات ــه اللغ ــات ،ف ــاترقن إىل جان ــب البربة ــة :الزناتة ــة ،التكروري ــة ،التارقة ــة
والرببريــة .ورمبــا اشــكى البيــد لةبلمــه أن ـواع التكروريــة ،وســ،ل عــن ذلــا فرقــال" :م ـن ويل أمــر املســلمني

جيب يف حرقه أكثر من ذلا".4

 - 1جــوهرة املبــاين ،ص .22وينظــر حممــد بــاي بلبــامل ،الغصــن الــداين يف ترمجــة وحةــاة العــة عيـد الــرمحن بــن عمــر التنــةالين ،دار
هومة ،اجلزائر2004 ،م.
 - 2فهرسة عيد الرمحان بن عمر ،ص ص .135-131الغصن الداين ،ص ص.24-23
 - 3درة األقالم ،ص  .18النيذة ،ص ص.163-162
 - 4درة األقالم ،ص .21
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أم ـ ــا التالمة ـ ــذ فنظـ ـ ـراً النع ـ ــغال الرقاض ـ ــي عي ـ ــد احلـ ـ ـ ب ـ ــن عي ـ ــد الك ـ ــرمي بالرقض ـ ــاء ومع ـ ــاكله،

فلم يكن له من التالمةذ إال الرقلةل ،وهم:

1

 -1ابنه عيد الكـرمي بـن عيـد احلـ  :ومل نبثـر لـه علـى ترمجـة ،بـل مل يـتم ذكـره إال يف إيـار ذكـر
تالمةذ الرقاضي.
 -2عيد الكرمي بن سةدي وعلي( :ت1239ه ـ1823-م) مل أعثر له على ترمجة.
 -3الفرقةه الطالب البابد بن أمحد :مل أعثر له على ترمجة.
الفرع الثاني :آثاره ،وفاته ،وثناء العلماء عليه
خلـ ــف الرقاضـ ــي عيـ ــد احل ـ ـ بـ ــن عيـ ــد الكـ ــرمي مؤلفـ ــات جنـ ــدها مـ ــذكورة يف ترمجتـ ــه ،ومل نبثـ ــر
منها إال على الرقلةل ،وفةما يلي سنذكر ببضها:
 -1مرقةدات يف الفرقه والنحو
-2كتــا اإلحكــام والرقة ــد يف فتــاوى أيب زيــد ،توج ــد منــه  10لوحــات فرق ــط خبزانــة ملوك ــة،
ويظهـ ــر مـ ــن مرقدمتـ ــه أنـ ــه كتـ ــا كيـ ــري ،ضـ ــم فتـ ــاوى العـ ــة عيـ ــد الـ ــرمحن بـ ــن عمـ ــر الـ ــيت اجتمبـ ــت
عنده يف إيار االستعارة وغريها.
 -3تالةف صغري يف علم األد .
 -4تالةف يف التصوف ،توجد نسخة خبطه مبكتية أوالد الرقاضي بتمنطةط.
 -5خطية خمتصرة يف النكاح :توردها جل املصادر اليت ترمجت له،
 -6قصةدة يف رااء عمه حممد بن اليكري ،جندها كاملة يف الدرة اليهةة،
 -7قصـ ــائد مـ ــن العـ ــبر امللحـ ــون؛ يف مـ ــدح الرسـ ــول صـ ــلى اهلل علةـ ــه وسـ ــلم :وجتـ ــد البديـ ــد
منها يف خزانة أوالد الرقاضي.

 - 1الكواكب الربية ،ص.45
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1

 نبمت الرياسة املستخرجة من دقائ البلوم، "ما ساعدين الناس على ما أردت من البدل حى بسطت م شة،اً من الدنةا"، "إن اإلمام سحنون قال :وجدت كل شيء نتاج إىل جاه حى البلم" قوله ألحد أوالده" :إن اإلمام مالا أوصى اإلمام العافبي رضي اهلل عنهما عنـد فراقـه قـاللــه :ال تســكن الريــف فةــذهب علمــا ،واكتســب الــدرهم ال تكــن عالــة علــى النــاس ،واختــذ ذا اجلــاه
هريا لةال يستخف با البامة ،وات اهلل نيا الناس وإن كرهوا".
 "من مل يكن عنصره يةياً ال رج الطةب من فةه". "لسان الباقل يف قليه ،وقلب اجلاهل يف لسانه". "كما أن األجساد تنمو بنماء األقوات ،كذلا األحوال تنمو بصفاء األوقات". "ال ينفع الرقلب إال ما رج من الرقلب". "إن اهلل عــز وجــل ال يبــذ البامــة بــذنو املــذنيني ،ولكــن إذا فبــل املنكــر جهــاراً ،اســتحالبرقوبة".
 "رمبا يكون انكسار املبصةة خرياً من صولة الطاعة". "حســن اتل ـ مباشــرة كــل شــخص مبــا يؤنســه وال يوحعــه ،فمــع البلمــاء حبســن االســتماعواالفترقار ،ومع أهل املبرفة بالسكون واالنتظار ،ومع أهل املرقامات بالتوحةد واالنكسار".
ومن أقول العلماء في الثناء عليه:
قال فةه عمه حممد بن اليكري"إن ابن أخي حجة اهلل علةكم يا أهل توات".2

 - 1املصدر الساب  ،ص .44النيذة ،ص ص.161-160
 - 2الكواكب الربية ،ص43
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وقــال فةــه حممــد الصــاد بــن عيــد الــرمحن املةمــوين" :1إن ابــين هــذا ســةد ،ولبــل اهلل أن يصــلح

به بني ف،تني عظةمتني من املسلمني".2

قال العة الرقاين :3إن السةد عيد احل قاضي الوقت سفةنة نوح علةه السالم".4
وق ــال حمم ــد ب ــن الب ــامل الزجلوي":إقت ــد بالرقاض ــي عي ــد احل ـ فإن ــه حكم ــة بالغ ــة؛ وه ــو الك ــرمي

ابن الكرمي بن الكرمي".5

قال عنه صاحب جوهرة املباين" :كان رمحه اهلل باحل قائال ،للحرقةرقة مائال ،له يف تنفةذ احل
سـ ــطوة عمريـ ــة وشـ ــهامة علوي ـ ـة،مل تبـ ــرف لـ ــه قـ ــط صـ ــيوة ،وال الحـ ــت لـ ــه علـ ــى غـ ــري الطاعـ ــة حيـ ــوة،
له يف مةزان قوانني العريبة عزائم ،ال تاخذه مبها يف اهلل لومـة الئـم ،لـه مهـة نةطـت بالثريـا ،فنالـت مـاء
شرا احلةاة ،فحةي وأحةا".6

قــال عنــه العــة عيــد الــرمحن بــن عمــر " :الــذي أحةــا اهلل بــه ســنة قــد أمةتــت وهــي االستعــارة

يف األحكــام فــال جــرم تلحرقــه دعــوة ســةد األنــام علةــه أفضــل الصــالة والســالم 7".وقــال أيض ـاً يف إيــار

ج ـوا معــاورة لــه " :وأن ــه ال ينيغــي مــن م ــثلكم التوقــف ملــا مــنحكم اهلل م ــن ذكــاء الرقرنــة وس ــالمة

الصدور واإلنصاف وهلل احلمد".8

 - 1حممــد الصــاد بــن عيــد الــرمحن(:ت ) 1137دفــني قصــر مةمــون ،مــن علمــاء وصــاحلي ت ـوات لــه م ـ ار عديــدة(.مبجم أعــالم
توات ،ص).305
 - 2الكواكــب الربيــة ،ص . 43وهــو حــديث عــن الرســول صــلى اهلل علةــه وســلم يف احلســن بــن علــي ،رواه اليخــاري عــن أيب بكــرة
مرفوعاً(صحةح اليخاري ،حممد بن إمساعةل اليخاري ،زهري بن ناصر الناصر ،دار يوق النجـاة1422 ،هــ،ح  ،2704ج،3
ص.186
 - 3عيد املالا بن عيد اهلل الرقاين(ت1207هـ) البلم االزاهـد الصـويف ،أخـذ الطريرقـة عـن والـده عيـد اهلل الرقـاين وخلفـه يف الزاويـة
الصوفةة برقان(مبجم أعالم توات ،ص).234
 - 4الكواكب الربية ،ص.43
 - 5املصدر النفسه.
 - 6جوهرة املباين ،مصدر ساب ص ص.20-19
 - 7الغنةة ،ص.154
 - 8املسالة.35
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وفات ـ ـ ـه :قيـ ــل وفـ ــاة الرقاضـ ــي عيـ ــد احل ـ ـ بـ ــن عيـ ــد الكـ ــرمي بـ ــثال سـ ــنني مجـ ــع قيائـ ــل ت ـ ـوات
وقال م إين كربت وضبفت عن حتمل أعياء كلفة الرقضاء ،فكلفوه استخالف من يراه كـفءً لـذلا،
فكان رده" :والذي نفسي بةده ال أحتملها حةاً ومةتاً" .مث انرقطع والزم التبيد خبلوته ،فال رج للرقضاء
إال سـ ــاعة م ـ ــن النه ـ ــار ،وال يرقض ـ ــي إال مل ـ ــن ج ـ ــاء وبصـ ــحيته فت ـ ــوى فرقه ـ ــاء الوق ـ ــت يف النازل ـ ــة ،فترق ـ ـرأ
علةه فةنفذ ،ويرقول" :أنتم الرقضاة وحنن املنفذون".1

تــويف رمحــه اهلل وهــو حمــرم يف صــالة الصــيح ،يــوم االانــني مهــل ذي الرقبــدة احل ـرام عــام ععــرة

ومائتني وألف،2

فنباه حممد بن عيد الـرمحن بـن عمـر يف قولـه" :بكـت السـماء ملـوت العـة سـةدي عيـد احلـ ،

وح

ا اليكاء".3

المطلب الثالث :الحياة العملية للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم
تـوىل الرقاضـي عيـد احلـ بـن عيـد الكـرمي الرقضــاء وتيـأل ميـدأ االستعـارة فةـه بنـاء علـى مبطةــات
فرضتها الية،ة البلمةة واالجتماعةة والسةاسةة يف اإلقلةم خالل فكة تولةه للرقضاء.
الفرع األول :تولي القاضي عبد الحق بن عبد الكريم القضاء
توىل الرقاضي عيد احل بـن عيـد الكـرمي الرقضـاء نةابـة عـن أبةـه الرقاضـي عيـد الكـرمي بـن اليكـري
يف مــر موتــه ،ببــدما استعــار واســتاذن أخــوه العــة حممــد بــن اليكــري ،ســنة 1174ه1760-م،
وكتــب ل ــه عه ــد ب ــذلا فةم ــا يعــيه الوص ــةة؛ ج ــاء فة ــه ":بب ــد احلمدلــة والص ــالة عل ــى الن ــيب ص ــلى اهلل
علةه وسلم :ن لةس بعيء ،إىل من ال قةمـة لـه ،ولـدنا حممـد عيـد احلـ  ،حفظـا اهلل ورعـاك ،وببـني
رعايته رعاك ،فلةبلم الواقف علةه :أين ولةتا هذا األمر الذي يضاعف فةه للمحسن اوابا ،وللمسـيء
عرقابا .ومل يكن الياعث على ذلا حب الوالد لولده؛ وإمنا هو ملـا تيـني يل مـن ـاهر أمـرك ،واهلل أعلـم
ـت أنــه لــةس أحــد أعـ ّـز علـ َّـي منــا ،واهلل شــاهد أين بــريء مــن حةفــا ،فــالزم احلـ
بسـرائرك .ولرقــد علمـ َ
ينزلــا اهلل منــازل أهــل احل ـ  ،يــوم ال يرقضــى بــني النــاس إال بــاحل  ،وهــم ال يظلمــون ،فطهــر يــدك عــن
 - 1الكواكب الربية ،ص.44
 - 2جوهرة املباين ،ص .21

 - 3الكواكب الربية ،ص.44
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إضرار املسلمني ،وبطنا عـن أمـوا م ،ولسـانا عـن أعراضـهم ،فـإذا فبلـت ذلـا فلـةس علةـا سـيةل:
          
﴿    

 1﴾    واعل ــم إمن ــا هل ــا مب ــنبهم احل ـ ح ــى :

يع ــكى﴿    

.2﴾ 
الةـ ـ ـ ــوم يف الـ ـ ـ ــدور ،وغـ ـ ـ ــدا يف الرقيـ ـ ـ ــور ،وإىل اهلل عاقيـ ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ــور ،ف ـ ـ ـ ـات اهلل واس ـ ـ ـ ـاله التوفة ـ ـ ـ ـ
يل ولا وجلمةع املسلمني.
وأوص ــةا ب ي ــة منزل ــة ،وح ــديث م ــروي ،ق ــال تب ــاىل﴿ :

     

3
"حســن خلرقــا 4للنــاس أو مــع النــاس" أو كمــا قــال،
 ، ﴾ وقــال -علةــه الصــالة والســالمَ -

ففـ ـ ــي ذلـ ـ ــا إن شـ ـ ــاء اهلل كفايـ ـ ــة

      
لـ ـ ـ ـ ﴿:

.5﴾         
وإياك وبطانة السوء ،وحسن نا باملسلمني ،وصن أذنا عن أخيارهم ،تسلم من عـداوهتم،
وأوف لــذي احلرقــوق حرقــوقهم ،تُـ َب ـن علــةهم ،وتســتجلب مــودهتم ،وشــاور ذوي البرقــل والــدين يســلم
لــا دينــا ،ويرقــل عتــاهبم علةــا ،وجتــاوز عــن هفــوة ذي ا ف ـوات يرقــل نــدما ،وتــان يف احلكــم يرقــل
خط،ا ،واصرب على ما تكره تصل إىل ما حتب- ،والسالم."-
وببد وفاة الرقاضي عيد الكرمي بن اليكري ،قـرره علـى قضـاء اجلماعـة املـوىل حممـد بـن عيـد اهلل
بن املوىل إمساعةل سلطان املغر  ،عام 1175ه1761-م.
 - 1سورة العورى ،اآلية.39
 - 2سورة النمل ،اآلية .54
 - 3سورة اليرقرة ،اآلية.83
صلى اهلل َعلَةه
صاين به َر ُس ُ
عن ُم َبا َذ ب َن َجيَ ٍل ،أنه قَ َ
 - 4أخرجه اإلمام مالا يف موياه عن نب بن سبةد َّ
ول اللَّه َ
ال" :آخُر َما أَو َ
ـا للنَّـاس ُم َبــاذُ ب ُـن َجيَ ٍل"(املويـا ،ح ،1881ج ،2ص ).73قـال ابــن
ـت رجلـي يف الغَــرز ،أَن قَ َ
ـال :أَحسـن ُخلُ َرق َ
َو َسـلم ح َ
ـني جبل ُ
عيــد الــرب منرقطــع ومبنــاه صــحةح مسند(الترقصــي ملــا يف املويــا مــن حــديث النــيب ،يوســف بــن عيــد الــرب األندلســي ،وزارة األوقــاف
والعؤون اإلسالمةة2012 ،م ،ص).504
 - 5سورة الزمر ،اآلية.18
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ولرقد سار الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي يف الرقضاء سرية البدل واحلزم ،مع االجتهاد وكثـرة
املراجبــة واليحــث ،فنجــده مجــع البــدد ا ائــل مــن كتــب الرقضــاء واألحكــام ،فإضــافة إىل مــا وجــده بةــد
والــده الرقاضــي ،فرقــد ســبى لغريهــا مــن الكتــب ،بنســخها خبـط يــده لزيــادة الفائــدة فنجــد لــه يف املكتيــة
اليكريـة كتــا املــنه الفــائ واملنهــل الرائـ واملغـين الالئـ بـ دا املواـ وأحكــام الواــائ  ،للونعريســي،
خبط يده .إضافة إىل بب املراسالت الصحا املكاتب إلعارة بب كتيهم ملدارستها مع شةوخه.
كم ــا أن ــه س ــبةاً من ــه للتواص ــل اجلة ــد م ــع املترقاض ــني ح ــرص عل ــى تبل ــم اللغ ــات ال ــيت تس ــتبمل
يف اإلقلةم وحى املستبملة يف اليلدان اليت تكثر مبامالهتا مع اإلقلةم خاصة بالد التكرور.
أم ــا ع ــن عالقت ــه م ــع البلم ــاء فكان ــت عالقت ــه مبه ــم يس ــودها االح ـكام ،خاص ــة م ــع انتهاج ــه
لالستعـارة الـيت أوصــاه هبـا والــده حـى يرقــل عتـاهبم لـه ،وحرقةرقــة قـل عتــاهبم علةـه مرقارنــة ببتـاهبم لرقضــاة
الوقت ،الذي يتكرر يف كـل خمطويـات النـوازل يف اإلقلـةم ،إال مـا كـان مـن ببـ االنترقـادات الفرقهةـة،
مثل اكتفائه مببرفة خط العـهود دون تكلـةفهم العـهادة علةـه ولـو كـانوا حاضـرين يف اليلـد ،ومـن أمثلـة
االنترقــادات املوجهــة لــه ،ماكــان يف ترقســةم األحيــاس ،حــى أنــه قــرر ببــدها عــدم ترقســةمها ،وانترقــاده

له يف األحياس أيضاً حى هدد بكك خطة الرقضاء ملن يرقدر علةها.1

أما عالقتـه مـع البامـة؛ فكانـت عالقـة تسـودها املسـاواة بـني املتخاصـمني امللـيء مـنهم والفرقـري،
ويعهد اللتزامه املساواة بني املتخاصمني قوله" :أين حكمت على شـخص وأوجيـت علةـه أمـراً فاغتـا

قريب له؛ وهو كيري من كربائهم يعريون إلةه باألكف واألصابع وتنتهي إلةه من أهل بلده

2
املطامع" .

ولبل هذا ما جبله يـدخل يف صـراع مـع قائـد اإلقلـةم آنـذاك َحممـد بـن احلـاج البيـاس البايـدي
التمــاوي ،فــالزال يتمــرد علــى أحكامــه وأمــر النــاس بــالتمرد علةهــا ،إىل أن وقــع لمــه علــى أحــد شــرفاء
تةمــي ،فرفبــه للرقاضــي عيــد احلـ بــن عيــد الكــرمي ،فحكــم علةــه ،فتكــرب وجتـرب ،وشــتم الرقاضــي وأوعــده
باملهالـ ــا ،فرفـ ــع الرقاضـ ــي يـ ــده حنـ ــو السـ ــماء وقـ ــال :يـ ــار إن هـ ــذا الظـ ــامل غـ ـ ّـره حلمـ ــا حـ ــى جتـ ــرأ
علــى أولةائــا ،اللهــم انــترقم منــه ،مث إن العـريف املظلــوم كتـب شــهادة أعةــان تةمــي بتمــرد احلــاج َحممــد
عن األحكام العرعةة ،ومجبه حلكم الرقاضي ،وقصد به السلطان ،فلما أخرب بذلا ،ختوف من سطوة
 - 1ينظر املسالة .1
 - 2املسالة .12
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الســلطان ،فتوجــه لناحةــة الت ـوارق ،فمثّـل بــه اللصــوص ُمثـلَ ـة منكــرة ،وقتلــوه قتلــة مستيعــبة ،وأتــاه أمــر
الســلطان بالبــذا ا ــون ،وعزلــه عــن األمــر الرشــةد ،وواعــده النكــال العــديد ،فصــادفه أمــر الســلطان
قد هلا وعزل عما ملا وتتابع هالك نسله.1
الفرع الثاني :المجلل االستشاري للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري
خالفـاً ملـا جــرت علةــه البــادة يف إقلــةم تـوات ،اختــار الرقاضــي عيــد احلـ بــن عيــد الكــرمي إحةــاء
س ــنة االستع ــارة يف الرقض ــاء م ــن خ ــالل اخت ــاذه مستع ــارين م ــن علم ــاء اإلقل ــةم ،ألس ــيا ع ــدة ميك ــن
ترقسةمها إىل االاة أسيا :
أســباب علميــة :فاالستعــارة يف الرقضــاء بالنســية للمدرســة املغربةــة املالكةــة ،ميحــث أساســي

يف التطيةرقات الرقضائةة ،وكتـب النـوازل ،والدراسـات الـيت َّأرخـت ـا ،فنـوازل األحكـام الـيت تبتـرب قسـماً
ال بــاس بــه يف الت ـ لةف الفرقهةــة املالكةــة ،هــي نتــاج هــذه االستعــارة .وقــد كــان الرقاضــي عةــا يرجــع
يف قض ــائه إىل استع ــارة ش ــةخةه اب ــن رش ــد واب ــن احل ــاج ،ويكاتيهم ــا فةم ــا يب ــر علة ــه م ــن أقض ــةة،
وكانت فتاوامها تايت مؤكدة لرأيه.2

وتتم خطة العـورى ،بتبةـني اتلةفـة أو األمـري إىل جانـب كـل قـا مـن قضـاة احلواضـر معـاوراً
أو أكث ــر يستع ــريه الرقاض ــي .3ونظـ ـراً لغة ــا اتلةف ــة فرق ــد كان ــت البملة ــة اختةاري ــة يف اإلقل ــةم ،رغ ــم

أن أسيا قةامها كانت قائمة يف اإلقلةم يف ذلا الوقت؛ فرقد ترقرر غةا اجملتهد يف حاضـرة املغـر ،
فهـ ــو أوىل يف صـ ــحرائه ،والعـ ــورى واجي ـ ـة علـ ــى الرقاضـ ــي الـ ــذي مل ييلـ ــو درجـ ــة االجتهـ ــاد وقـ ــد جـ ــاء
يف املبةار" :أنه ال يرقضي إال بفتوى مـن يسـوى لـه االجتهـاد ،ويبـرف وجـه الرقةـاس ،إن وجـد يف بلـده،
وإال يليه يف غري بلده ،فإن قضى فةها برأيـه وال رأي لـه ،أو بـرأي مـن ال رأي لـه ،كـان حكمـه موقوفـاً

على النظر".

4

 - 1درة األقالم ،ص.42
 - 2نرق ـالً عــن مرقدمــة حترقة ـ مــذاهب احلكــام يف ن ـوازل األحكــام ،الرقاضــي عةــا وولــده ،حترقة ـ حممــد بــن ش ـريفة ،دار الغــر
اإلسالمي1997 ،2 ،م ،بريوت ،ص.13
 - 3نظرات يف النوازل الفرقهةة ،ص.33
 - 4املبةار املبر  ،ج ،10ص ص .35-32نظرات يف النوازل الفرقهةة ،ص.88
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وجاء يف الغنةة من كالم عيد الرمحن بن عمر" وال ينيغي للرقاضي أن يتوا برأيه ويكك املعاورة
إن املعــاورة املس ـتحية أوىل فتاملــه ،ف ـإين مل أر نصــا يعــفي الغلةــل ،قلــت وميكــن اجلمــع برقــول اللخمــي
الذي نرقله صاحب التوضةح أن املرقلـد ال بـد لـه مـن املعـاورة واجملتهـد ميكـن أن يرقـال يسـتحب لـه واهلل
تباىل أعلم".1

ولرقد أكد عيـد الـرمحن بـن عمـر علـى وجـو املعـاورة يف حـ قضـاة اإلقلـةم ،نرقـالً عـن العـة
عمــر بــن عيــد الرقــادر ،الــذي علــل هبــا استحســانه إلعطــاء نســخة احلكــم للمحكــوم علةــه يف قوله":وقــد
كان شةخنا أبو زيد رمحه اهلل يستحسن احلكم بإعطائها ،ومتكني اتصم منها؛ ويبلل ذلا بان قضاة
قطره وزمانه نرقلوا على عدم املعاورة الواجية علةهم".2

األسـباب التنفيذيـة :واملتمثلــة يف غةـا السـلطة التنفةذيــة الـيت يوكـل إلةهــا اإلجيـار علـى تنفةــذ

أحكــام الرقاضــي ،فلمــا كانــت ســلطة الرقاضــي ونفــوذه االجتمــاعي يف ــل الفتنــة 3هــي الضــامن الوحةــد
لتنفةذ األحكام ،عمد الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي إىل ضم شخصةات أخرى ا نفوذ اجتماعي
يف اإلقلةم ككل ،لةضم نفوذها ،حى يضمن تنفةذ األحكام الرقضائةة ،والتخفةـف مـن مظـاهر خـروج
قص ـ ــور تةم ـ ــي ع ـ ــن الس ـ ــةطرة الرقض ـ ــائةة املتمرك ـ ــزة يف متنط ـ ــةط ،باخت ـ ــاذ املستع ـ ــار األول م ـ ــن تن ـ ــةالن،
مــع مــا لــه مــن رصــةد علمــي واجتمــاعي يف اإلقلــةم ككــل .وكــذلا األمــر مــع قصــور زاويــة كنتــة؛ عنــدما
عني حممد بن البامل الزجلوي مستعاراً منها.
4
أســباب اجتماعيــة :واملتمثلــة يف امتثالــه لوصــةة والــده يف استعــارة البلمــاء يف الرقضــاء  ،تفاديـاً
لتوس ـ ــع االنترق ـ ــاد علة ـ ــه م ـ ــن ألتم ـ ــع ال يهم ـ ــه إال أن يك ـ ــون احلك ـ ــم الص ـ ــادر م ـ ــن الرقاض ـ ــي ملص ـ ــلحته
وم ــا دون ذل ــا يبت ــرب لمـ ـاً ،وال ي ــردعهم ع ــن ذل ــا إال أن يص ــدر احلك ــم مبع ــاورة أع ــالم ــم هةي ــة
اجتماعةــة لــدى املتــداعةني .خاصــة ببــد مــا تبــر لــه والــده مــن النرقــد والتج ـريح يف شخصــه وعلمــه
ومنصــيه ،بســيب حكمــه يف أر حــيس بزاويــة كنتــة بــني أبنــاء ســةد أمحــد الرقــاد وحفــدة مــوالي حممــد

 - 1الغنةة ،ص.625
 - 2نفسه ،ص.623
 - 3وما كان بسيب الفتنة من تفرق كلمة اجلماعة التواتةة ،وتدين سةطرهتا على اإلقلةم.
 - 4ينظر جوهرة املباين ،ص .19وصةة عيد الكرمي بن اليكري.
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بــن مــوالي علــي الع ـريف مبــا ال يواف ـ مرغــو أبنــاء ســةد أمحــد الرقــاد فرقــاموا هبجائــه بــاقوال ســة،ة،
فاجاهبم الرقاضي برسالة يدعوهم فةها إىل اتياع احل وإياعة ويل األمر.1
الفرع الثالث :أقطاب مجلل الشورى
يـُنَظر الرقرييب لعرو املعاور يف قوله":الذي ينيغي أن يعاور من أهل البلم البامل النافذ اتـري
الــورع الواا ـ بنفســه وعلمــه ،والبــامل بكتــا اهلل وســنة نيةــه حممــد صــلى اهلل علةــه وســلم ،ومــا مضــى
مــن احلكــم ،البــارف باللغــة ومبــاين الكــالم ،املواــوق بــه يف دينــه والــذي يــؤمن فةمــا يعــري بــه وال ميةــل
إىل ا ــوى وال يمــع ،وإذا كــان كــذلا ورآه النــاس أهـالً ورأى نفســه أه ـالً لــذلا وجــب علــى الرقاضــي
معاورته ،وعلةه أن يفيت الناس حةن،ذ".2

وعلى هذا كان أللس شـورى الرقاضـي عيـد احلـ بـن عيـد الكـرمي ،فهـو قـائم علـى معـورة أرببـة

أقطا مل يسمح الوقت بافضل منهم يف صناعة الرقضاء ،على حد قول صاحب جوهرة املباين3وهم:

 عبد الرحمن بن عمر التنيالني :ولد يف البرقد الثالث من الرقرن احلادي ععر1189-ه)البــامل الفرقةــه اللغــوي ،أخــذ عــن عمــر بــن عيــد الرقــادر التنــةالين ،عيــد الــرمحن اجلنتــوري ،عمــر بــن حممــد
ب ــن املص ــطفى الرق ــاد الكن ــيت ،أمح ــد ب ــن ص ــاد الس ــويف التك ــروري ،حمم ــد املك ــي السجلماس ــي وحمم ــد
بــن أ املزمــري ،وغــريهم .أخــذ عنــه حممــد عيــد الــرمحن اليليــايل ،عمــر بــن عيــد الــرمحن بــن عمــر-عمــر
األصغر ،-وعيد الرمحن بن َحممد البامل الزجلوي ،حممد بن مالا الرقيالوي ،وغـريهم .لـه الـدر املصـون
يف عل ـ ـ ـ ـ ــم كت ـ ـ ـ ـ ــا اهلل املكن ـ ـ ـ ـ ــون ،خمتص ـ ـ ـ ـ ــر الس ـ ـ ـ ـ ــمني يف إع ـ ـ ـ ـ ـرا الرق ـ ـ ـ ـ ــرآن ،الفهرس ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــيت ذك ـ ـ ـ ـ ــر
فةها شةوخه وإجازاته ورحالته ،خمتصر يف النوادر.4

وقد كان عيد الرمحن بن عمر أول مستعاري الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي وجل معاوراته
مبــه .فنجــده ييــني لــه مــا هــو ملــزم بــه مــن استعــارته يف قولــه "...إذا خاييتــا بب ـزو املنرقــول فــاحكم
 - 1الكواكب الربية ،ص.41
 - 2املبةار ،ج ،10ص ص.50-49
 - 3جوهرة املباين ،ص.20
 - 4جوهرة املباين ،ص . 22وينظـر حممـد بـاي بلبـامل ،الغصـن الـداين يف ترمجـة وحةـاة العـة عيـد الرمحـان بـن عمـر التنـةالين ،دار
ا ومة ،اجلزائر2004 ،م.
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بــذلا وعهدتــه علــي ،وإن خاييتــا بــاملبرقول فــاقرع بــا نظــرك فإنــا مســؤول 1 "...وتــدارس مبــه
قواعد املعاورة من خالل مراسالته ،وتوضةحاته يف االستعارات املوجه له وما ينيغي أن يذكر فةها.2

ولرقد كانت جل معـاورة الرقاضـي عيـد احلـ مـع العـة عيـد الـرمحن بـن عمـر ،كمـا هـو واضـح
يف الغنةـ ـ ــة اليليالةـ ـ ــة ،الـ ـ ــيت كانـ ـ ــت عمـ ـ ــدهتا معـ ـ ــاورات الرقاضـ ـ ــي مبـ ـ ــه ،حـ ـ ــى أن الرقاضـ ـ ــي استعـ ـ ــاره
يف م ـ ـ ـ ــن يستع ـ ـ ـ ــري خـ ـ ـ ـ ــالل غة ـ ـ ـ ــا الع ـ ـ ـ ــة للح ـ ـ ـ ـ ـ  ،وق ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ــرح الرقاضـ ـ ـ ـ ــي باتياع ـ ـ ـ ـ ـه يف فت ـ ـ ـ ـ ـواه
يف قولــه " :فلــةبلم ســةدي أنــا أديــن اهلل بس ـريتا يف األحكــام ،أذهــب إن ذهيــت وأتوقــف إن توقفــت
وأمسا إن أمسكت".3

 محمـ ــد بـ ــن العـ ــالم الزجلـ ــوي(:ت1212ه ـ ـ1797 -م) الفرقة ــه املع ــاور ،متة ــز يف عل ــمالفرائ  ،أخذ عن عيد السالم اليليايل ،عيد الـرمحن بـن عمـر التنـةالين ،وأخـذ عنـه أخـوه عيـد الـرمحن،
وابنه احلسن ،وابن أيب مدين التمنطةطي ،وحممد عيد البزيـز بـن حممـد عيـد الـرمحن اليليـايل ،لـه ألموعـة
من املخطويات منها :الوجةز شرح على خمتصر خلةل ،شـرح علـى التلمسـانةة يف علـم الفـرائ  ،شـرح
علـ ــى منظومـ ــة املرشـ ــد املبـ ــني البـ ــن عاشـ ــر ،ألفةـ ــة يف غريـ ــب الرقـ ــرآن ،منظومـ ــة يف قسـ ــمة االحيـ ــاس،
وهو جامع نوازل أبةه وله فةها آراء متمةزة ،وله أجوبة متفرقة يف الغنةة اليليالةة.4

 عبد الكريم الحاجب بن محمد الصال ( :ت1195هـ1780-م) الفرقةه الزاهد ،عرفبتيحره يف البلوم البرقلةة والنرقلةة ،أخذ البلم عن أبةه وجـده العـة سـةد اليكـري ،وأخـذ عنـه ابـن عمـه
5
الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي ،وابنه حممد بن عيد الكرمي.
وكـ ــان اـ ــاين أهـ ــم شـ ــةوخ العـ ــورى األرببـ ــة يف أللـ ــس قضـ ــاء ابـ ــن عمـ ــه الرقاضـ ــي عيـ ــد احل ـ ـ
بن عيد الكرمي فرقد سال الرقاضي عيد احل العة عيد الرمحن بـن عمـر حـني عـزم علـى حـ بةـت اهلل

 - 1جوهرة املباين ،ص.22
 -2املسالة.21
 - 3املسالة .40
 - 4حممد البامل الزجالوي ،ص ص .92-75النيذة ،ص ص.87-86
 - 5درة األقالم ،ص  .18النيذة ،ص ص.163-162
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احل ـ ـرام عمـ ــن يستعـ ــريه وياخـ ــذ برأيـ ــه فرقـ ــال لـ ــه :ابـ ــن عمـ ــا عيـ ــد الكـ ــرمي احلاجـ ــب ،فرقـ ــال الرقاضـ ــي
البن عمه":إذا رأيتين ملت عن احل فليليين بردائي وقل :يا عيد احل ماذا تصنع ؟ "

1

 محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــد ا ب ـ ـ ــن محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــد الكـ ـ ـ ـريم-1123( :1193هـ ـ=1779-1711م) تضــلع يف البلــوم اإلســالمةة ،حــى صــار مفتة ـاً ورع ـاً متواضــباً ،أخــذ
عــن الرقاضــي عيــد الكــرمي بــن اليكــري وعــن الرقاضــي عمــر بــن عيــد الرقــادر التن ـةالين وعــن حممــد البــامل
الزجلــوي ،وأخــذ عنــه الكثــريون ،وكــان أحــد شــةوخ العــورى األرببــة يف األصــرقاع التواتةــة ولــه حمــاورات
ومراجبــات مــع عيــد الــرمحن بــن عمــر أســفرت عــن وفــور علمــه وقــوة عارضــته وذلــا ميســو يف كتــا
غنةة العورى.
ولرقــد كــان الرقاضــي ال يــكدد يف استعــارة مــن يظــن فةــه البلــم ولــو كــان مــن غــري املستعــارين
األرببة ،فنجد يف الغنةة مـا يـدل علـى ذلـا يف قـول عيـد البزيـز اليليـايل" :وأجابـه ببـد أن شـاور السـةد
5 4

أمحد ابن محَّاد 2والسةد حممد بن أمحد 3والسةد حممد بن عيد املؤمن ".
الفرع الرابع :منهج االستشارة

مل يكن ألعضاء اجمللـس االستعـاري مكـان خمصـص جيتمبـون فةـه ملناقعـة الرقضـايا فكـل واحـد
من املستعارين يرقةم يف بلده ،وعندما تبر للرقاضي ،مسالة تستح املعاورة ،يرسل ألعضاء اجمللس
نص الرقضةة مكتوباً خبط يده ،أو خط أعوانه 6مع أحـد أعوانـه املـوارقني ،فةجتهـد كـل املستعـارين رأيـه

يف الرقضــةة ،ويكتيــه مــربراً مبل ـالً ،مث يرســله إىل الرقاضــي عيــد احل ـ الــذي يرقــوم بــدوره برقراءهتــا واملرقارنــة
بةنهـ ــا ،آخـ ــذاً بـ ــذلا بنصـ ــةحة شـ ــةخه ومستعـ ــاره األول يف سـ ــرية الرقضـ ــاة ،يف قولـ ــه" :ف ـ ـإن سـ ــريهتم
 - 1النيذة ،ص.160
 - 2أمحد ابن محاد فرقةه من أهل زاجلو له فتاوى وتبرقةيات يف نوازل الزجلوي (نوازل الزجلوي ،ص).146
 - 3وهــو إمــا حممــد بــن أمحــد املطــاريف (ت1211هــ) أو حممــد بــن أمحــد اليــداوي (ت1208هــ) وكالمهــا فرقةــه ،أخــذ البلــم عــن
حممد الونرقايل ،ويرجح أن يكون املطاريف ل نه خلف الونرقايل يف أللسه (مبجم أعالم توات ،ص ص)322-321
 - 4حممد بن عيد املؤمن :الرقاضي واملفيت ،من زاوية كنتة ،مـن مباصـري الزجلـوي  ،ولـه فتـاوى يف نـوازل الزجلوي(الـدرة الفـاخرة،
ص ،19نوازل الزجلوي ،ص).206
 - 5املسالة.20
 - 6جنده يبلل بب الترقصري يف ذكر حةثةات الرقضةة ،ملن كتب عنه إمالءً .يف املسالة.38
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أن يستعــريوا مــن يثرقــون ببلمــه ودينــه ،فمــا أشــاروا بــه علــةهم نظــروا فةــه ،فمــا وافـ مــا هــر ــم تيبــوه،
وما خالفه إن حترق خطؤه ،وما شكوا فةه أعادوا العورى ،حى يظهر م احل ".1

ه ــذا وق ــد تك ــون االستع ــارة موجه ــة لبض ــو واح ــد يف اجملل ــس ،فرق ــد درج الرقاض ــي عي ــد احلـ ـ
بن عيد الكرمي على استعارة العـة عمـر بـن عيـد الـرمحن خاصـة ،ويف رحلتـه للحـ استعـاره الرقاضـي
يف مـن يستعـري ببـده ،فنصـحه بـابن عمــه وهـو مـن مستعـاريه ،وفةهـا دلةــل علـى أنـه كـان يرقتصـر علــى
استعارة بب مستعاريه.
كم ــا أهن ــا ق ــد خت ــرج ع ــن نطـ ــاق مستع ــاريه املبت ــادين ،لةستع ــري غ ــريهم م ــن مف ــيت اإلقل ــةم،
ومل يس ــجل يف الن ـوازل أن ــه استع ــار م ــن خ ــارج اإلقل ــةم ،لب ــل س ــيب ذل ــا أن تبلةم ــه وش ــةوخه كله ــم
من اإلقلةم.

 - 1املسالة .15
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المبحث الثاني :منهج القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري في الفتوى
مل ــرج الرقاض ــي عي ــد احلـ ـ ب ــن عي ــد الك ــرمي ع ــن النس ـ ـ الب ــام للفت ــوى يف اإلقل ــةم الت ـ ـوايت،
غــري أنــه مل يتوســع يف ألــال الفتــوى النعــغاله بالرقضــاء ،فكانــت املوضــوعات الــيت أفــى فةهــا حمــدودة
مل تعمل كل أبوا الفرقه.

المطلب األول :موضوعات الفتاوى المجموعة ،أعالمها ومصادرها
من خالل الفتاوى اليت مجبها للرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي حناول دراسة موضوعاهتا،
والبلماء الذين شاركوا فةها ،ومصادرها واملصادر املبتمد علةها فةها.
الفرع األول :موضوعات الفتاوى المجموعة
الفت ــاوى اجملموع ــة للرقاض ــي عي ــد احل ـ ب ــن عي ــد الك ــرمي تتض ــمن ت ــداخالً ب ــني ميحث ــي الرقض ــاء
والفتــوى ،وال ميكــن لنــا أن نــدخلها يف مياحــث الرقضــاء ألهنــا لةســت قضــاءً وإمنــا هــي استعــارة فرقهةــة
للرقاضي ،تتضمن رأيه مربراً وموارقاً يف النازلة حمل الفتوى.
إضافة أن وضع السلطة الرقضائةة يف اإلقلةم ال يسمح ا أن حتكم يف بب

املسائل اليت تبود

ل ــويل األم ــر كاحل ــدود ،فه ــي منبدم ــة يف نـ ـوازل املنطرق ــة ،وق ــد اكتف ــى الرقاض ــي ب ــالفتوى يف قض ــةة زن ــا
ذا السيب .يف قوله " :فافتةت ساداهتا وموالةها أن جيربوها على النكاح".1

كمــا تتضــمن الفتــاوى تــداخالً ب ـني فتــاوى الرقاضــي وفتــاوى مستعــاريه ومجلــة مــن مباص ـريه،
كمـا أهنـا –الفتـاوى اجملموعـة -تتضــمن مسـائل يرحهـا للمناقعـة بــني الفرقهـاء مـن ضـمنهم الرقاضــي
عيد احل بن عيد الكرمي.2

إضــافة إىل إشــكاالت تظهــر للرقاضــي يف مراجبتــه يف كتــب الرقضــاء فةيــدي فةهــا رأيــه قاصــداً
هبا االستعكال الذي هر له فةهـا فنجـده يراسـل شـةخه ومستعـاره األول يف الرقضـاء يف مسـالة يـنص
فةه ـ ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ــه مل يرقص ـ ـ ـ ــد هب ـ ـ ـ ــا االستع ـ ـ ـ ــارة يف الرقض ـ ـ ـ ــاء يف قول ـ ـ ـ ــه" :مس ـ ـ ـ ــالة م ـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ــهادة مل أ ف ـ ـ ـ ــر
 -1املسالة.23
 - 2املسائل .49-45-33-30
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هب ـ ــا إال بب ـ ــد أن كتي ـ ــت م ـ ــا ترق ـ ــدم منه ـ ــا كت ـ ــا إىل الع ـ ــة احملرقـ ـ ـ املرقـ ـ ـ ش ـ ــةخنا أب ـ ــو زي ـ ــد متربعـ ـ ـاً
من غري معاورة".1
كما جنده يستعكل بب

البادات واألعراف املتاصلة يف اجملتمع وييحث يف خترجيها فرقهةاً.2

فهــذه األســيا ألتمبــة جبلــت فتــاوى الرقاضــي منحصــرة يف ألــال اختصاصــه ،وإن مل يصــل

للرقضاء.3

وقد جاءت مرقسمة على بب

أبوا الفرقه نوضحها فةما يلي:

 -1فتاوى الرقضاء والعهادات :وتتضمن  21فتوى.
 -2فتاوى النكاح والطالق واملريا  :تتضمن  03فتاوى.
 -3فتاوى األحياس :تتضمن  10فتاوى.
 -4فتاوى الصدقات وا يات :تتضمن 02فتوى.
 -5فتاوى اليةوع :تتضمن  05فتاوى.
 -6فتاوى املداينات والرهون :تتضمن  06فتاوى.
 -6فتاوى املةاه واألرضني :تتضمن 03فتاوى.
الفرع الثاني :العلماء المشاركون في الفتاوى المجموعة
إن الفت ــاوى اجملموع ــة كم ــا أشـ ـرنا سـ ـابرقاً مل حت ــو فت ــاوى الرقاض ــي عي ــد احلـ ـ ب ــن عي ــد الك ــرمي
فرقــط بــل حــوت إىل جانيهــا فتــاوى غــريه مــن علمــاء اإلقلــةم ،ــن تعــارك مبهــم الفتــوى ،أو شــاورهم
فةهــا ،أو أبــدى موافرقتــه ،أو عــدمها علــى فتــاواهم ،نــوردهم م ـرتيني حســب عــدد الفتــاوى الــيت شــاركوا
فةها ،مع ترمجة من مل تتم الكمجة له يف ما سي .
 - 1املسالة .5
 -2املسالة .33
 - 3لتجنب أهل اإلقلةم الوقوف عند الرقاضي ،واالكتفاء بالفتوى من كيار مفيت اإلقلةم.
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 -1عبـ ـ ــد الـ ـ ــرحمن بـ ـ ــن عمرالتنالنـ ـ ــي :وجـ ـ ــل الفتـ ـ ــاوى لـ ـ ــه فةهـ ـ ــا معـ ـ ــاركة ،س ـ ـ ـواء مـ ـ ــع
الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي ،أو غريه ،وتبترب فتاواه حمور الفتاوى اجملموعة وفةصلها ،فهو بالنسـية
للرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي مرجع جند فتواه عيارة عن سؤال للرقاضي عيد احلـ بـن عيـد الكـرمي،

مرف مبا هر له يف املسالة وأدلته فةها ،وإجابة عيد الرمحن بن عمر ببدها ،أو توقفه.1
إلةها.2

وقــد يــروي عنــه الفتــوى لةوضــح فةهــا وجــه إصــابته ويــدلل علةهــا ويــورد النصــوص الــيت أشــار
إضافة إىل تبرقةياته على فتاوى للرقاضي عيد احل أو حكمه ،دون استعارة منه.3
كم ـ ــا ج ـ ــاءت ببـ ـ ـ

دون مناقعة ،4أو مناقعة ليب

فتـ ـ ـواه باملوافرق ـ ــة عل ـ ــى فت ـ ــوى الرقاض ـ ــي عي ـ ــد احلـ ـ ـ ب ـ ــن عي ـ ــد الك ـ ــرمي،
جزئةاهتا ،5أو تفويضه ألنه األعلم هبا.6

 -2محمـــد بـ ــن محمـ ــد عبـ ــد ا البكـــري :حتت ــل الفت ــاوى ال ــيت ش ــارك فةهـ ـا املرتي ــة الثانةـ ـة
يف اليحــث ،خاصــة وأن ــه كــان مــن أه ــم احملكمــني ،ف ــيب الفت ـاوى ال ـواردة يف اليح ــث عرضــت علة ــه

للتحكةم.7

إض ـ ـ ــافة إىل مراس ـ ـ ــالته م ـ ـ ــع عيـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرمحن ب ـ ـ ــن عم ـ ـ ــر .8وإجابات ـ ـ ــه عل ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ـ،لة الرقاض ـ ـ ــي

عيد احل بن عيد الكرمي.9

كما أن له تبرقةيات 10وتصوييات 1على بب
 - 1ينظر املسائل.40 :
 - 2ينظر املسائل.45-44-13 -8-7 :
 - 3ينظر املسائل.43-39-35-16-14 :
 - 4ينظر املسائل.47-12 :
 -5ينظر املسائل.37-20 :
 - 6ينظر املسالة.36 :
 - 7ينظر املسالة.5:
 - 8ينظر املسالة.39-22-5:
 - 9ينظر املسالة.4:
 - 10ينظر املسالة.25-24 :

الفتاوى الواردة يف اليحث.
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 -3عبــد الك ـريم بــن محمــد الصــال (الحاجب) :وقــد كانــت معــاركته يف الفتــاوى كثــرية،

وإن مل حنا بالفتاوى اليت أجا فةها مياشرة ،إال قلةل ،2مع أن عالقته البلمةة بالرقاضي كانت واةرقة
حبك ـ ــم أن ـ ــه ك ـ ــان أه ـ ــم ش ـ ــةوخه ،وا ـ ــاين مستع ـ ــاريه .ويف املرقاب ـ ــل جن ـ ــد ج ـ ــل فتـ ـ ـواه يف اليح ـ ــث عي ـ ــارة

عن تبرقةيات ،3أو موافرقة على فتوى غريه ،دون دعمها بالدلةل ،4أو مبه.5

 -4محمد بن عبد الـرحمن التنالنـي :وردت لـه ألموعـة مـن الفتـاوى يف اليحـث ،هـو املفـيت
األول فةه ـ ــا ،أبان ـ ــت مكانت ـ ــه وحتكم ـ ــه يف اليح ـ ــث الفرقه ـ ــي ،س ـ ـ ـواء يف أس ـ ــ،لة الرقاض ـ ــي عي ـ ــد احل ـ ـ ـ

بــن عيـد الكــرمي إلةــه ،6أو جـوا للرقاضــي علــى سـؤاله ،7أو موافرقــة علــى فتـواه .8إضــافة إىل نرقاشــه مــع
غريه من املفتني يف املسائل الفرقهةة.9

 -5محمـ ــد بـ ــن محمـ ــد الزجلـ ــوي :رغـ ــم أنـ ــه كـ ــان أحـ ــد مستعـ ــاري الرقاضـ ــي عيـ ــد احل ـ ـ

بن عيـد الكـرمي إال أننـا مل نبثـر علـى الفتـاوى الـيت اشـككا فةهـا ،إال مـا جـاء مـن تبلةـ لـه علـى فتـاوى

الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي ،يف إيار مجبه لفتاوى والده َحممد الزجلوي.10
إضافة إىل تبرقةياته ،11وتصويياته 12على بب

الفتاوى الواردة يف اليحث.

 -6محمد الزجلوي :وردت له فتوى يف اليحث تبرقةياً من الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي

 - 1ينظر املسالة.34 :
 - 2ينظر املسالة.4:
 - 3ينظر املسالة.40 :
 - 4ينظر املسالة.33 :
 - 5ينظر املسالة.34 -24 :
 - 6ينظر املسالة.29 :
 - 7ينظر املسالة..49 :
 - 8ينظر املسالة.48 :
 - 9ينظر املس،لة.31 :
 - 10ينظر املسالة.34-24 :
 - 11ينظر املسالة.49 :
 - 12ينظر املسالة.50-48-34 -31 :
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وغريه علةها ،1وتواف مبه يف تصويب فتوى أخرى.2
 -7عم ــر ب ــن عب ــد الق ــادر :وردت بب ـ

فت ـاواه يف اليح ــث عل ــى وج ــه االس ــتدالل ببمل ــه

يف الفتوى والرقضاء ،3إضافة إىل ما ورد علةه من األس،لة ،وشاركه غريه يف اجلوا علةها.4

 -8عب ــد ال ــرحمن الجنت ــوري :وردت فت ـواه يف اليحــث بصــفة تطيةرقةــة ،مــن خــالل التبام ــل

مع الواائ  ،وإاياهتا.5

 -9أحمـ ــد بـ ــن سـ ــالم العصـ ــنوني :اب ــن الرقاض ــي سـ ــامل البص ــنوين ،رح ــل إىل مص ــر وتـ ــوىل
هبا الرقضاء ،تدل بب

نوازله أنه كان عاملاً بارعاً.6

أورد الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي فتاواه من با االستدالل.7
 -10محمــد بــن عبــد الم ـامن :الرقاضــي واملفــيت ،مــن زاويــة كنتــة ،مــن مباصــري الزجلــوي،

وله فتاوى يف نوازل الزجلوي.8

وردت له فتوى يف منع الصلح يف األحيـاس ،9وموافرقـة علـى ببـ

مع ألموعة من املفتني.10

الفتـاوى الـواردة يف اليحـث

 - 11عبــد الك ــريم ب ــن أحم ــد التمنطيط ــي المعــروف بب ــاب ح ــدة(1195ه ـ ــ) :الفرقةــه
الصــويف ،لــه توالةــف نظم ـاً ونث ـراً منهــا مزيــل اتفــا عــن نســب بب ـ

 - 1ينظر املسالة.24 :
 - 2ينظر املسالة.34 :
 - 3ينظر املسالة.10-01 :
 - 4ينظر املسالة.35-34 :
 - - 5ينظر املسالة.4-1 :
 - 6الفرقد النائر ،ص352
 - 7ينظر املسالة.46-33 :

 - 8الدرة الفاخرة ،ص ،19نوازل الزجلوي ،ص.206
 - 9ينظر املسالة.34 :
 -10ينظر املسالة.31-28 :

العــرفا ،ولــه فتــاوى يف األحكــام
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العرعةة جندها يف الغنةة.1
وردت ل ـ ــه مع ـ ــاركة مطول ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل نرقاش ـ ــه يف امل ـ ــر املخ ـ ــوف ،2إض ـ ــافة إىل موافرقت ـ ــه

على فتاوى لغريه ،وردت يف اليحث.3

 -12عبـ ــد الـ ــرحمن بـ ــن محمـ ــد الزجلـ ــوي :جـ ــاءت فت ـ ـواه باملوافرقـ ــة علـ ــى فتـ ــاوى وردت

يف اليحث.4

 -13محمــد بــن عبــد الــرحمن الغمــاري(1229هــ) مــن أبنــاء ســةدي حةــدة اليــداوي ،قــال

عنه حممد بن عيد الرمحن التةنالين كان عاملاً صاحلاً أديياً ،أخذ عن علماء فاس.5
احنصرت فتواه يف اليحث يف املوافرقة على فتاوى غريه.6

-14أحمـ ــد بـ ــن محمـ ــد الجزولـ ــي(ت1036ه ـ ــ) :عل ــم جلة ــل م ــن علم ــاء ق ــورارة ،أخ ــذ
عن احلاج بلرقاسم صاحب الزاوية املعهورة بتمةمون ،وأخذ عنه حبوص بن عيد الرقادر ،وأبنا ه :احلـاج

بلغةث ،حممد عيد اهلل واحلاج الصويف.7

ورد له فتوى واحدة ،يف أجرة الرقاضي  ،أوردها الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي ،وناقعها.8
 -15محمـ ــد بـ ــن أحمـ ــد البـ ــداوي :وردت ل ــه فت ــوى يف اليح ــث مرقكن ــة خبالف ــه م ــع عم ــر

بن عيد الرقادر يف اشكا احلوز يف صدقة الرقرآن.9

 - 1الرقول اليسةط ،ص ص .32-31مبجم أعالم توات ،ص ، 343كتب يف مبجم أعالم توات حممد بن عيد الكرمي.
 - 2ينظر املسالة.31 :

 - 3ينظر املسالة.50 :
 - 4ينظر املسالة.49-48-31-28 :

 - 5مبجم أعالم توات .334 ،الفرقد النائر ،ص .467
 - 6ينظر املسالة.50-49 :
 - 7سلسلة النوات ،ص.294
 - 8ينظر املسالة .11
 - 9ينظر املسالة.35 :
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1
الزجلوي .

الفتاوى الواردة يف اليحث مع ألموعة من املفتني.2

 -17عمر بن عبد الرحمن :وردت له موافرقة على فتوى واحدة يف اليحث.3
 -18محمــد بــن أحمــد بــن ناصــر البــداوي(1208-1165هــ) :كــان عاملـاً صــاحلاً ،أخــذ

عن َحممد الونرقايل ،وتويف شهةداً يف در احلجاز.4

هو اآلخر احنصرت فتواه يف املوافرقة على فتاوى غريه.5
الفرع الثالث :المصادر التي اعتمدت عليها الفتاوى
من خالل ايالعنا على الفتاوى اجملموعة للرقاضي ،نالحا اراء مكتيته ،أو بـاألحرى مـا حتـت
ي ــده م ــن الكت ــب ،كة ــف وعائلت ــه أسس ــت ملكتي ــة وقفة ــة حت ــوي ك ــل م ــا ع ــال ش ــانه م ــن كت ــب الفرق ــه
واألحكام ،إىل جانب البلوم األخرى العرعةة وغريها.
فنجده يبتمد على خمتلف ييرقات الكتـب املالكةـة لتواةـ الفتـوى سـواء بالنرقـل احلـريف املياشـر،
أو بالتصريف واالختصار ،وفةما يلي نورد الكتب اليت اعتمدها مرقسمة على حسب نوعها:

6

 -1األمهات:
قلةل.7

المدونــة :لإمــام ســحنون(ت240ه ــ) وكــان رجوعــه إلةهــا مرقارنــة بكتــب العــروح واحلواشــي

 - 1نوازل الزجلوي ،ص146
 -2ينظر املسالة.34 :
 - 3ينظر املسالة.28 :
 - 4الفرقد النائر ،ص ص316-315
 - 5ينظر املسالة .50
 - 6ترقسةم كتب املالكةة على هذا االعتيار نرقالً عن ،نوازل الزجلوي ،ص ص.97-96
 - 7املسالة .49-24-20-9
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 الذخرية لعها الدين أيب البياس أمحد بن إدريس الرقرايف (ت684هـ) اليةان والتحصةل ألبو الولةد حممد بن أمحد بن رشد( :ت 520هـ)-2المختصرات الفقهية والمنظومات:
 خمتصر خلةل تلةل بن إسحاق اجلندي (ت776هـ) املختصر الفرقهي حملمد ابن عرفة الورغمي(ت803هـ) جامع األمهات(خمتصر ابن احلاجب) جلمال الدين بن احلاجب(ت646هـ) م الرسالة البن أيب زيد الرقريواين(ت386هـ) الرقوانني الفرقهةة حملمد بن أمحد بن جزي الكليب الغرنايي(ت741-هــ) حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام حملمد بن حممد بن حممد ابن عاصم(ت829هـ) البملةات الفاسةة لبيد الرمحن بن عيد الرقادر الفاسي(1091هـ) املرقر يف اختصار املدونة وشرح معكلها البن أيب زمنني، -3الشروأل والحواشي:
 شــروح خمتصــر خلةــل :احلطــا (ت954ه ــ) ،الزرقــاين(ت1099ه ــ) ،امل ـواق(ت897ه ــ)،واترشي(ت1101هـ) ،وحاشةة ابن غازي.
 التةســري والتســهةل يف ذكــر مــا أغفلــه العــة خلةــل مــن أحكــام عيــد الــرمحن بــن عيــد الرق ـادرالفاسي(1091هـ).
الن ـ ـ ـ ـوادر والزيـ ـ ـ ــادات علـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا يف املدونـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن غريهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن األمهـ ـ ـ ــات البـ ـ ـ ــن أيب زيـ ـ ـ ــدالرقريواين(ت386هـ)
 -التوضةح (شرح خلةل ملختصر ابن احلاجب)
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-4كتب الوثادق وأحكام:
 اإلحكام يف متةةز الفتاوى عن األحكام للرقرايف(ت684هـ) تيصرة احلكام يف أصول األقضةة ومناه احلكام ،البن فرحون(ت977هـ)، املنه الفائ واملنهل الرائ واملبأل الالئ ب دا املوا وأحكام الواائ  ،للونعريسي، -املفةد للحكام فةما يبر

م من نوازل األحكام البن هعام،

 ألالس الرقضاة واحلكام البن سلمون، شرح مةارة على حتفة احلكام، شرح ابن النا م على حتفة احلكام، حاشةة احلسن ابن الرحال على شرح مةارة على حتفة احلكام، شرح مةارة على المةة الزقاق-5كتب النوالل:
 نوازل ابن رشد، الدرر املكنونة يف نوازل مازونة، األحكام الكربى البن سهل، الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصغري، نوازل الربزيل، اختصار مسائل الربزيل، املبةار املبر ، -نوازل أمحد بن سامل البصنوين،
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 -6كتب أخرى :تفسري الرقرييب ،ومنترقى الياجي يف األصول.
الفرع الرابع :مصادر الفتاوى المجموعة للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري
متثلت مصادر الفتاوى اجملموعة للرقاضي عيد احل بن عيـد الكـرمي يف خمطويـات نـوازل اإلقلـةم
خــالل فــكة عطائــه البلمــي ونعــايه الرقضــائي ،نوردهــا فةمــا يلــي مــع التبريــف هبــا ،مرتيــة حســب عــدد
الفتاوى املستخرجة منها.
 -1ينية المقتصد السادأل فيما حأل بتوات من القضايا والنولال :بدأ مجبها الرقاضي حممد
عيد الرمحن اليليايل ،مبتمداً يف ذلا علـى ديـوان شـورى الرقاضـي عيـد احلـ بـن عيـد الكـرمي ،مث أكمـل
مجبهــا ابنــه الرقاضــي عيــد البزيــز اليليــايل ،ورتــب أبواهبــا ببــده كــل مــن حممــد اليــدوي اليكــري ،وحممــد
احليةــب اليليــايل ،توجــد منهــا نس ـ عــدة نــذكر منهــا نســخة املكتيــة الوينةــة ،نســخة املطارفــة ،نســخة
كوسام ،نسخة ملوكة ،نسخة بين تامر ،نسخة متنطةط ،نسخة بن الولةد ،نسخة باي بلبامل.
كم ــا أن حترقةرقه ــا ك ــان حم ــل ملع ــاريع دكت ــوراه لرقس ــم البل ــوم اإلس ــالمةة جبامب ــة أدرار ،ن ــوقش
منه ــا مع ــروع واح ــد حل ــد اآلن ،حت ــت عن ـوان :غنة ــة املرقتص ــد الس ــائل فةم ــا وق ــع يف ت ـوات م ــن قض ــايا
ومسائل-،بداية من بـا اليةـوع إىل بـا االسـتحرقاق ،دراسـة وحترقةـ فايمـة محـوين ،أيروحـة دكتـوراه
يف الفرقه وأصوله ،جامبة أدرار2015/2014 ،م.
واملسـ ــائل املسـ ــتخرجة منهـ ــا-22-21-20-17-16-15-14-10-03-02-01:
-43-42-41-40-39-38-37-36-35-32-31-30-29-28-26-25-23
.50-49-48-47
أعتمدت يف اليحث على نسخة املطارفة ،أدرار اجلزائر
خمطو رقم //
اسم الناس  :عيد الرقادر بن احلاج عيد البزيز بن سامل بن أمحد بن يوسف املطاريف.
تاري النس  :شوال 1324هـ.
عدد اللوحات 390 :لوحة
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أبباد اللوحة 19/14:سم
عدد األسطر24:
اتط :مغريب بلون بين واضح.
حالة املخطو  :املخطو كامل ،سلةم من التلف ،فةه بب

اليةا .
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صورة اللوحة األولى من ينية المقتصد السادأل فيما حأل بتوات من القضايا والنولال
نسخة المطارفة
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صورة اللوحة األخيرة من ينية المقتصد السادأل فيما حأل بتوات من القضايا والنولال
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 -2اإلحكام والقيد لبعا فتاوى أبي ليد :ألفه الرقاضي عيد احلـ بـن عيـد الكـرمي اعتمـاداً علـى مـا

اجتمع لديه من فتاوى ُم َع َاوره عيد الرمحن بن عمر ،وهو خمطو ال توجد منه إال نسخة خبزانة ملوكـة
ميتـورة اآلخــر ،نتـوي علــى  10لوحـات فرقــط مـن بــا الرقضـاء والعــهادات ،بةنمـا يظهــر مـن مرقدمتــه
أنه كيري احلجم.
واملسـ ــائل املسـ ــتخرجة منهـ ــا-44-19-18-13-12-11-08-07-06-05-04 :
.46-45
خمطو رقم //
اسم الناس  :خط الناس ال يعيه خط املؤلف
تاري النس //:
عدد اللوحات10:
أبباد اللوحة17/22:سم
عدد األسطر25:
اتط:خط مغريب واضح
حالة املخطو  :ميتور اآلخر ،كثري التلف ،يف النص على األيراف ويف وسط اللوحة.
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 -3ن ــوالل الزجل ــوي :وه ــي فت ــاوى للب ــامل َحمم ــد الزجل ــوي ،مجبه ــا ابن ــه حمم ــد ب ــن الب ــامل

الزجلــوي ،دراســة وحترقةـ جـرادي حممــد ،أيروحــة دكتــوراه ،إشـراف ســباد ســطحي ،كلةــة أصــول الــدين
والع ـ ـريبة واحلض ـ ــارة اإلس ـ ــالمةة ،جامب ـ ــة األم ـ ــري عي ـ ــد الرق ـ ــادر للبل ـ ــوم اإلس ـ ــالمةة قس ـ ــنطةنة ،اجلزائ ـ ــر،
.2011/2010
واملسائل املستخرجة منه.23-24-9 :
 -4ياية األماني في أجوبة أبي ليد التنيالني :مجع فةه عيد الكـرمي بـن عيـد املالـا اليليـايل،
فتاوى عيد الرمحن بن عمر ،توجد منه نسـ عـدة منهـا نسـخة خزانـة حممـد بـاي بلبـامل أولـف ،نسـخة
زاوية موالي سلةمان بن علي ،نسخة املكتية الوينةة ،حتت رقم .3701
اعتمدت في البحث على نسخة خزانة محمد باي بلعالم أولف أدرار الجزادر.
واملسالة املستخرجة منها.33 :
خمطو رقم// :
اسم الناس  :عيد الرمحن بن عيد اهلل بن أمحد بن علي الرقرايف.
تاري النس //:
عدد اللوحات22 :
أبباد اللوحة19/14 :سم
عدد األسطر25 :
اتط:خط مغريب واضح
حالة املخطو  :املخطو كامل ويف حالة جةدة.
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 -5أجوبة الشيخ محمـد بـن عبـد الـرحمن التينالنـي :جـزء صـغري مـن خمطـو ميتـور األول
واآلخر ،يف ألموع نوازل حتت رقم ، 88/97مبكتية أوالد الرقاضي متنطةط.
واملسالة املستخرجة منها.27 :
خمطو رقم 88/97
اسم الناس // :
تاري النس // :
عدد اللوحات05:
أبباد اللوحة17.50/21 :سم
عدد األسطر35 :
اتط:خط مغريب دقة
حالــة املخطــو  :ميتــور األول وآخــر ،اللوحــات املوجــودة منــه يف حالــة جةــدة ،علةهــا حواشــي
كثرية.
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المطلب الثاني :مـنهج القاضـي عبـد الحـق بـن عبـد الكـريم فـي الفتـوى ،ومـنهج

دراستها

انطالقاً من قناعة الرقاضي بانبدام االجتهاد وأهله يف زمانه؛ جنده يرقر مبرتية املرقلد الصرف
يف حرقه ،ويلتزمها يف فتواه ،التزاماً بالنص .فرقد رسم لنفسه سيةل ترقلةد أقوال املذهب وف منهجةة
سنوضحها ،إال ما اضطر فةه لالجتهاد يف تنزيل النص على املسالة حمل الفتوى.
الفرع األول :أصول الفقه من الفتاوى المجموعة
إن الرقاضــي عيــد احلـ بــن عيــد الكــرمي مــع مــا صــرح بــه مــن التزامــه الترقلةــد الصــرف لنصــوص
املـ ــذهب ،ال يتب ـ ــار م ـ ــع الرق ـ ــول أن ل ـ ــه إملام ـ ـاً مبياحـ ــث أص ـ ــول الفرق ـ ــه ،وإدراك ملبناه ـ ــا ،م ـ ــع ا ةي ـ ــة
من تفبةلها ،ويتجلى ذلا من خالل:
 -1الت ـ ــزام أدل ـ ــة التش ـ ــريع :رغ ـ ــم ك ـ ــون الرقاض ـ ــي عي ـ ــد احلـ ـ ـ ب ـ ــن عي ـ ــد الك ـ ــرمي ،ص ـ ــوفةاً؛
وله يف التصوف تالةف ،إال أنه عنـدما تبلـ األمـر بادلـة العـرع ،التـزم أصـول الفرقـه ،ومل يلتفـت للر يـا،
بل زادته حرصاً على اليحث عن أدلة فرقهةة يستند إلةها يف فتـواه ،خـوف أن تكـون تلـا الر يـة تنيةهـاً
له ،ومل يُغةب فكرة أن تكون أضغا أحـالم؟ فـراح يعـاور شـةخه برقولـه ":وإن فـر مبـا يؤيـد فتـواي،
نسيت النظم إىل يارق شةطاين ،ال إىل و ٍ
ارد رمحاين ،وهو حسيب ونبم الوكةل".1
كمــا أن إجابــة عيــد الــرمحن بــن عمــر لــه توضــح الت ـزام البلمــاء ألصــول الفرقــه حةــث أجابــه
برقوله ":فال شـا أن تلـا األبةـات الـيت لرقنتهـا يف املنـام موعظـة لـا ،وإن كانـت ال تـدفع الـنص الـوارد
يف ذلا ،كما سترقف علةه يف الكتا املصحو ذا .وقد ذكر ابن رشد وأ ن يف نوازله أن من رأى
النــيب صــلى اهلل علةــه وســلم يف املنــام ،وقــال ل ـه مــا ــالف مــا علمــه مــن الع ـريبة ،أنــه ال يبمــل علةــه،
للخالف يف كةفةة الر ية ،اليت هي ح فكةف بغريه".2

كما جند له كالماً عن الرقةاس املبترب شرعاً ،وأركانه يف قوله " :أخذ حكم املسالة من الرقةاس
الذي ذكره اجملةب األول ال يتجه ،وقةاسه مصرح إذ مبأل الرقةاس عند األصولةني محل فرع على أصل
 - 1ينظر املسالة .23
 - 2املسالة.23
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لبلة جامبة بةنهما؛ واجملةب محل فرع علـى فـرع والرقةـاس عنـد أربـا األصـول أرببـة أصـل وفـرع وحكـم
وعلة جامبة بني األصل والفرع؛ فيانتفاء العر األول والذي هو األصل ينتفي الرقةاس".1

 -2اعتبار المصلحة ،ومقاصد الشريعة :رغم أن اليحث األصويل يف عصر
الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي مل يكن يتضمن مرقاصد العريبة إال أهنا كانت حاضرة يف تنزيلهم،
ونواز م ،كيا من أبوا املصلحة كما يف قوله " :فإن وجد نص يف ذلا فإين مل أقف علةه فبلةكم
سةدي إفاديت به ،وإال فالعرع ال يصادمه غر إال أن ياذن فةه".2
وك ــذلا م ــن خ ــالل مب ــأل احلط ــا " :و ق ــد ج ـ َّـوز الع ــرع االس ــتبانة باملفس ــدة ،ال م ــن جه ــة

أهنــا مفســدة علــى درء مفســدة أعظــم منهــا"3؛ فنجــد الرقاضــي اعتمــدها يف فتـواه يف إجيــار الثةــب احلــرة
علــى النكــاح مــع أنــه يرقــول أن اإلجيــار لـ  ،وهــو غــري موجــود ،يف قولــه" :ومســالة جربهــا علــى فبــل
النكاح على وجه جائز وعدم رضاها ،أخـف مـن مفسـدة فبلـه علـى وجـه نـوع كتابـاً وسـنةً وإمجاعـاً".
وأضاف" :دفباً ملفسـدة الزنـا مبصـلحة الـزواج ".ويـربر ذلـا يف قـول يـنم علـى إحايتـه مبرقاصـد العـارع
يف ذلــا برقولــه" :فنرقــول إن الصــادر من ــا مــن جــرب الثةــب احلــرة عل ــى نكــاح البيــد عصــةان للمفس ــدة
فةه ،والزنا وإعطاء البيد املال فةه وضربه احلد عصـةان ومفسـدة ،فيـذل املـال يف الزنـا مفسـدة ومبصـةة،
ونرقص ــان بدن ــه بض ــر احل ــد مفس ــدة؛ فاس ــتغأل مبفس ــدة اجل ــرب علـ ـى درء مفس ــدة أعظ ــم منه ـ ـا وه ــو

الفس ".4

إضــافة إىل اضــطراره للحكــم بســد الــذرائع املؤديــة إىل املفســدة يف ببـ الفتــاوى ،فةــربر حكمــه
يف إمضاء اليةع املخزين بسد ذريبة الف املكتية على عدم إمضائه يف قوله" :فمفسدة الرقتل وما يـؤدي
إلةه ،أعظم من مفسدة إجازة اليةع الفاسد ،بل االستبانة بإمضائه على دفع الف أوجب وأكد".5

 - 1املسالة .4
 - 2املسالة 38
 - 3مواهب اجللةل ،احلطا الرعةين ،دار الكتب البلمةة ،بريوت لينان2007 ،م ،ج ،8ص.115
 - 4املسالة .23
 - 5املسالة .40
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 -3تخــريج الفــروع :نظ ـراً ليبــد الرقاضــي ومباص ـريه عــن األصــول ففتــاويهم تــدخل يف بــا

خت ـري الف ــروع ،أم ــا خترجيه ــا عل ــى األص ــول فن ــادر ،فم ــن خ ــالل اس ــترقرائنا للفت ــاوى اجملموع ــة ،والن ـوازل
املتاحــة ،فإننــا ال جنــد مــن هــذا اليــا إال النـزر الرقلةــل ،فــال ذكــر فةهــا ألصــول الفرقــه ،وال أصــول اإلمــام
مالــا ،إال يف مــا تبل ـ بــدرء املفســدة مبفســدة أقــل منهــا ،يف مســالة اليةــع املخــزين ،1ومســالة إجيــار

الثةب.2

أما ختري الفروع على الفروع فهو األصل يف نـوازل اإلقلـةم ،وكـذا الفتـاوى اجملموعـة ،فمبظمهـا
لتخري للفروع على النوازل ،من كتب النوازل ،أو حى العروح واحلواشي اليت تسـتطرد يف ذكـر األمثلـة
البملة ــة ،فنج ــد الرقاض ــي يستع ــهد بنـ ـوازل ال ــربزيل واملبة ــار ونـ ـوازل اب ــن رش ــد ،3كم ــا جن ــده يكث ــر م ــن

االستدالل بالباصمةة ،وشروحها.
إال أن إحلاق ـ ـ ــه الف ـ ـ ــروع ب ـ ـ ــالفروع يك ـ ـ ــون مبطابرق ـ ـ ــة النازل ـ ـ ــة املس ـ ـ ــتفى فةه ـ ـ ــا لنازل ـ ـ ــة املس ـ ـ ــتدل

هبا ،كما هو واضح يف استدالله بنازلة املبةار يف تضمني املرهتنةني ،يف أسواق يريوشة.4

 -4االجتهـ ــاد ف ـ ــي التنزيـ ــأل م ـ ــا اسـ ــتطاع :فنجـ ــد لـ ــه مهـ ــة يف تنزيـ ــل األحكـ ــام ،وتكةةفهـ ــا
مع النصوص ،والفروع املرقاس علةها ،ويول النفس يف املراجبة مع غـريه مـن املفتـني ،يف جزئةـات تنزيـل
احلكم خاصة ،ويف شرح مالبسات النازلة حمل الفتوى.
وهــذا مل مينــع تصــرنه بترقلةــد الفتــوى احمللةــة؛ فرقــد كــان يسكشــد بفتــوى مــن ســيرقه مــن علمــاء
اإلقل ـ ـ ــةم ،فنج ـ ـ ــده آا ـ ـ ــر التوق ـ ـ ــف يف مس ـ ـ ــالة قس ـ ـ ــمة احل ـ ـ ــيس قس ـ ـ ــمة انتف ـ ـ ــاع ،بب ـ ـ ــد أن ذك ـ ـ ــر أدلت ـ ـ ــه
يف ذلا ،ألنه مل جيد من حكم بذلا من قضاة اإلقلةم.5

حى أن عيـد الـرمحن بـن عمـر أنكـر علةـه ترقلةـد جـده اليكـري بـن عيـد الكـرمي يف صـدقة الرقـرآن
يف قوله" :و ين أنكم قلد يف هذه النازلة جدكم العة سةدي حممد اليكري رمحه اهلل ،فإين وقفت
 - 1املسالة .40
 - 2املسالة .23
 - 3ينظر املسالة .27-26
 - 4املسالة.46
 - 5ينظر املسالة .33
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م ــن غ ــري استيص ــار ،إذ ال

الفرع الثاني :منهج القاضي عبد الحق بن عبد الكريم في التعامأل مع النصوص
ومفهـوم الـنص عنــده كمـا هــو عنـد غــريه مـن علمــاء إقلـةم تـوات ،وحـى املغاربــة يف هـذه الفــكة،
هو النص املذهيب ،فال تكاد جتد يف استدالالهتم نصوص الكتا والسنة ،بل حـى أنـا ال تكـاد جتـد
من أمهات كتب املالكةة نصاً ،فكل االعتماد على كتب املتاخرين ،خاصة املختصرات والنوازل.
وق ــد جت ــد نص ــوص املؤلف ــات املخت ــارة يف امل ــذهب تاخ ــذ مك ــان ال ــنص الع ــرعي ،فتج ــدهم
يبكفــون علــى داللتهــا اللغويــة ،ومشو ــا وختصةصــها ،فنجــد الرقاضــي يــدرس نــص الباصــمةة ويســتدل
بالفا ــه يف قول ــه " :وأم ــا ك ــالم الباص ــمةة فإن ــه يص ــدق عل ــى م ــا ه ــو أع ــم م ــن ذل ــا؛ عل ــى م ــا يل ــوح
من اهر لفظه ،ويفهم من فحوى نظمه ،وال يرقتضي ختصـةص أحـد دون صـاحيه؛ إذ قولـه ومـن يريـد
أخذه يزيد يف الثمن لفا شامل لطالب اليةع واأليب منه ،فكةف بالتخصةص مع النص بالبموم".2

وكــذلا يف قولــه" :نرقــل ذلــا صــاحب الرقـوانني إىل أن قــال" :فـإن مــات كــان مــا فبــل ــا مينــع

منــه يف الثــه" ،3فظهــر مــن كالمــه رمحــه اهلل أن املــر الــذي ــاف علةــه يف البــادة أعــم مــن أن يكــون

أقبد أو ال؛ فاإلقباد يف كالمهم وصف يردي ال يبد من العرو كماالً وصحة واهلل أعلم".4

وكذلا فبل شةخه عيد الرمحن بن عمـر يف قولـه" :أقـول يابـاه التبيـري بـالالم املرقتضـةة للتخةـري،
وهــو قــويل ،وكــذلا يكــون لســائر العــركاء ،ولــو أردنــا مــا فهمتمــوه لرقلــت يكــون علــى ســائر العــركاء،
ف ـ ــاعرب ببلـ ـ ـى املرقتض ـ ــةة للوج ـ ــو ال ـ ــدال علة ـ ــه باالس ـ ــتبالء ،املفه ـ ــوم م ـ ــن مب ـ ــأل عل ـ ــى ،وأم ـ ــا ال ـ ــالم
فإمنا هي لالستحرقاق ،وهي اختةاري ال إجياري".5

 - 1املسالة .35
 -2املسالة.38
 - 3الرقوانني الفرقهةة ،حممد بن أمحد ابن جزي املالكي ،حترقة حممد بن سةدي حممد موالي ،دار ابن حزم ،ص. 486
 -4املسالة.31
 - 5املسالة .38
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-1التثبت من النصوص التي يعتمد عليها في الفتوى :فنجده مل يكتف مبـا وجـده يف ورقـة
ناولــه إياهــا مــن يثـ بــه بــل كلــف نفســه التاكــد ــا جــاء فةهــا يف قولــه" :نرقلــت تلــا الفتــوى مــن ورقــة
ناولنةه ــا الس ــةد عي ــد الك ــرمي ب ــن الس ــةد حمم ــد الص ــاد؛ وه ــي ورق ــة قدمي ــة خب ــط عتةـ ـ أذه ــب اليل ــى
منها ببـ األلفـا  ،مث أين راجبـت مـا عنـدي مـن األصـول؛ أي مـا أمكنـين منهـا لبلـي أجـد مـا يوافـ

ذلا الذي قال".1

 -2التريــث فــي الفتــوى :لرقــد اشــتهر الرقاضــي باالجتهــاد وكثــرة املياحثــة يف فت ـواه وأقضــةته،
فتجده يسال عن املسائل واألدلة يف إيار املعـاورة وغريهـا ،وال يتسـرع يف اإلجابـة ،واحلكـم ،فبـادة مـا
يستعري عيد الرمحن بن عمر يف كل مـا استعـكل علةـه ،ويعـهد لـذلا قولـه " :فـال أدري وال أجتاسـر

على التكلم هبذا إذ مل أتاهل لذلا وال أنا من ذويه ،فانتم بعرح هذا املبأل أوىل".2

-3توثيــق األدلــة ،ودقــة االقتبــاس :حةــث جنــده يكثــر مــن إيـراد األدلــة باحثـاً فةمــا تــوفر بــني
يديــه مــن الكتــب لتواة ـ األدلــة ،وال يكتفــي فةهــا بالكتــا الواحــد بــل أنــه يف املســالة الواحــدة يــورد
البديد من الكتب.
الفرع الثالث :أسلوب القاضي عبد الحق بن عبد الكريم في الفتوى
بداية بالطابع البام ألسلو الفتاوى اجملموعة ،واليت متةزت بـ:
 -1ثالث حاالت في بناء الفتوى:
أ -ذكر اإلجابة دون اإلشارة للسؤال ،وتستهل الفتوى بـ:شورى ،جوابه ،س،ل فاجا .
 اإليالة يف السؤال ،وإرفاقه باألدلة والنصوص.ج -التبرقةب على الفتوى ،سواء باالعكا  ،أو املوافرقة ،أو زيادة تدلةل على الفتوى.

 - 1املسالة .08
 - 2املسالة .39
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 -2عكر اسم السادأل والمجيب ،أو الكناية عنه:
نظراً لكون الفتاوى اجملموعة مستلة من مصادر خمتلفـة ،فـإن الغالـب علةهـا اإلشـارة إىل السـائل
أو اجملةــب ،علــى اعتيــار ماســي يف أصــله ،وغالي ـاً مــا يتضــح شخصــه مــن خــالل ق ـراءة برقةــة الفتــوى،
خاصة بفضل البيارات اتتامةة والتوقةع؛ مثالً" :وبه يرقول عيةـد ربـه تبـاىل عيـد الـرمحن بـن عمـر لطـف
اهلل به".
إضافة إىل ذكر الكأل ،مثل أيب زيد لبيد الرمحن بن عمر ،وعيـد الـرمحن اجلنتـوري ،وأيب حفـص
لبمر بن عيد الرقادر.
وبالنسـ ـ ـ ــية للمسـ ـ ـ ــائل املسـ ـ ـ ــتلة مـ ـ ـ ــن الغنةـ ـ ـ ــة فةرقصـ ـ ـ ــد بالعـ ـ ـ ــة  :عيـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــرمحن بـ ـ ـ ــن عمـ ـ ـ ــر،
والرقاضي :عيد احل بن عيد الكرمي .واالبن :حممد بن عيد الرمحن التنةالين.
أمــا املســائل املســتلة مــن االحكــام والرقةــد ،فةبــود فةهــا ضــمري املــتكلم علــى الرقاضــي عيــد احل ـ
بن عيد الكرمي ،كونه مؤلف الكتا .
واملسائل من نوازل الزجلوي ،فةبود لفا الوالد علـى َحممـد الزجلـوي ،وضـمري املـتكلم علـى ابنـه
حممد جامع النوازل.
أما عن أسلو الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي من خالل الفتاوى اجملموعة ،فهو يتمةز بـ:
 -1أسلوبه المتميز في الخطاب ،وأدبه مع ييره من العلماء ،والعامة :فمن خالل أس،لته
وتبرقةيات ــه عل ــى فت ــاوى غ ــريه م ــن البلم ــاء جن ــده يث ــين عل ــةهم ويك ــرب هب ــم كم ــا يتض ــح ذل ــا يف مدح ــه

للجنتــوري ،يف قولــه" حكــم البــامل البلــم البــدل الســةد احلــاج عيــد الــرمحن ،وأن ذلــا ال نـ تبرقيــه"،1
فما بالا بادبه مع شةوخه.

إضافة إىل احكامه ألسـلو اتطـا االجتمـاعي ،الـذي يفـر صـفة مـوالي وموالنـا ملخاييـة
ييرقة األشراف ،فنجدها ال تفارقه يف خماييته إياهم ،خاصة حني يكون املتداعةان والعـهود مـن ييرقـة

األشراف.2

 - 1ينظر املسالة .04

 2ينظر املسالة .47-45-36
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إال أنن ــا الحظن ــا تغ ــرياً يف ه ــذا األس ــلو بس ــيب س ــوء التف ــاهم أو الغض ــب :فنج ــد خطاب ــه

ـاوره األول يف ببـ ـ
م ــع ُم َع ـ َ

ذلا يف خطابه.1

املس ــائل ،متغ ــري يتض ــح من ــه س ــوء التف ــاهم بةنهم ــا ،فل ــم ن ــاول اخف ــاء

وأمـ ــا م ـ ــا ب ـ ــدا يف غضـ ــيه عن ـ ــد ع ـ ــدم اسـ ــتجابة م ـ ــن ش ـ ــاورهم ،2فرقـ ــد ف ـ ــاق ح ـ ــدود الغض ـ ــب،

حــى وصــل بــه األمــر بوصــف صــحيتهم بصــحية الكــال  ،3وتعــيةه استعــارته ــم ،باالضــطرار ألكــل
املةتة .حى ال يسبا إال أن تفكر بان ذلا راجع ألسيا أخرى خارجة عن الفتوى.
 -2جرأته في المراجعة حتى مع شيوخه :فكثرياً ما جنده يراجع معاوريه وغـريهم يف املسـالة

مــع زيــادة توضــةح للنازلــة وخصوصــةاهتا ،وتوافرقهــا مــن عدمــه مــع مــا هــو يف كتــب الن ـوازل املبتمــدة،4

هذا ما يوضح قدرته وحتكمه يف تنزيل الفتوى على الواقـع ،خاصـة يف حماولتـه لرقةـاس مسـالة يف ضـمان

رهن ما يغا علةه ،نزلت بتمنطةط مبسالة أفى فةها املازري يف أسواق يريوشة.5

 -3رجوعه إلى الحق ،إن تبين لـه وجـه علـ  :فنجـده ببـد أن أفـى يف مسـالة ووافرقـه علةهـا
شــةخه عيــد الــرمحن بــن عمــر ،يبــود لدراســتها ،ببــدما اعــك علــى فت ـواه الزجلــوي ،فبــاد يوضــح وجــه
صوا الزجلوي ،وسيب اإللتياس يف فتواه وفتوى شةخه .وإن كان دون تصرنه بان اعكا الزجلوي

هو سيب مراجبتها.6

 -4استشعار حجم المساولية فـي القضـاء والفتـوى :فنجـده مل يستسـو التوقـف يف مسـالة

وردت علةه خوف تضرر أحد املتداعةان ،وخوف الترقصري.7

 - 1ينظر املسالة .21-15
 - 2يتبل األمر بالفرقهاء :أمحد ابن محَّاد ،حممد بن أمحد ،حممد بن عيد املؤمن.
 - 3ينظر املسالة.20
 - 4ينظر املسائل.46-45-38 :
 - 5ينظر املسالة .46
 - 6ينظر املسالة .09
 - 7ينظر املسالة .27
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الفرع الرابع :العمأل في الفتاوى المجموعة
بب ـ ـ ــد اس ـ ـ ــترقراء املخطوي ـ ـ ــات ال ـ ـ ــيت أمكن ـ ـ ــين االي ـ ـ ــالع علةه ـ ـ ــا ،واس ـ ـ ــتخراج فت ـ ـ ــاوى الرقاض ـ ـ ــي
عيد احل بن عيد الكرمي منها ،حاولت إخراجها يف صورة تُسهل على املطلع علةها فهمها واالستفادة
منها ،وذلا من خالل:
 -1كتاب ـ ــة الفت ـ ــاوى المجموع ـ ــة بالرس ـ ــم اإلمالد ـ ــي :م ـ ــع تص ـ ــحةح االخط ـ ــاء اإلمالئة ـ ــة،
ال ــيت ال التي ــاس فةه ــا ،دون االش ــارة إىل ذل ــا ،خاص ــة وأن مبظ ــم مص ــادر الفت ــاوى اجملموع ــة نس ــخة
واحدة ،إضافة إىل إايات عالمات الوقف ،وضيط الكلمات اليت حتتمل أكثر من وجه بالعكل.
 -2تبويــب الفتــاوى المجموعــة وترقيمهــا وعنونتهــا :بدايــة بترقســةمها حســب أب ـوا الفرقــه
الـ ــيت تنتمـ ــي إلةه ــا ،وذكـ ــر اليـ ــا أوالً بـ ــني مبرقـ ــوفتني ] ،مث املسـ ــائل الـ ــيت تـ ــدخل حت ــت ك ــل بـ ــا ،
ببـد أن أعنوهنـا ببنـوان يتناسـب مـع مضــمون املسـالة ،يثيـت يف أول املســالة بـني مبرقـوفتني ] ،مســيوقاً
برقم تسلسلي متواصل من بداية الفتاوى إىل آخرها.
 -3توثي ــق النق ــول الــواردة ف ــي الفتــاوى المجموع ــة :وهــي إمــا استعــهاد بــالرقرآن أوالســنة

النيوية ،أو نصوص البلماء.

أ -تخ ــريج اآلي ــات القرآني ــة :بتمةة ــز اآلي ــات الرقرآنة ــة خب ــط خ ــاص هب ــا ،وض ــيطها بالع ــكل
على رواية ورش عن نافع ،وحصرها بني قوسني مزهرين ،وذكر اسم السورة ورقم اآلية يف ا امش.
ب -تخريج األحاديث النبوية :نكتفي بذكر اليا والرقم والصـفحة ،إذا كـان احلـديث وارداً
يف الصحةحني ،فإن مل يرد فةهما ،نيني درجته عند أهل احلديث.
ج -توثيق نصوص العلماء :ببزو النرقـول واالقتياسـات إىل أصـحاهبا ،مـن املصـدر الـذي ذُكـر

يف الفتوى ،فإن تبذر فمن غريه ما أمكنين ذلا ،مع إمهال الفروقات بني الـنص يف املخطـو واألصـل
وإاي ــات م ــا س ــرقط م ــن األص ــل ،فه ــذا ق ــد يس ــد اتل ــل الواق ــع بس ــيب االعتم ــاد عل ــى نس ــخة واح ــدة
من مصادر الفتاوى اجملموعة.
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إضــافة إىل ذكــر حمــل العــاهد إن لــزم األمــر يف ا ــامش يف حالــة اإلشــارة فرقــط إىل رأي البــامل،
أو الكتا دون ذكر النص ،وهو كثري يف اليحث.
شائع.

 -4تعري ــف المص ــطلحات الفقهي ــة :ومل أعــرف مــن املصــطلحات الفرقهةــة إال مــا كــان غ ــري
 -5شرأل الكلمات التي تحتاج إلى شرأل.
 -6تعريف للمناطق والبلدان الواردة في الفتاوى.

 -5ترجم ــة لألع ــالم ال ــواردة أس ــماؤهم ف ــي الفت ــاوى :دون أش ــخاص النازل ــة حم ــل الفت ــوى
الذين هم من البامة .كما مل التزم ترمجة األعالم الواردة أمسـا هم يف إيـار الكمجـة للعخصـةات يف مـ
اليح ــث .التزم ـ ـت يف الكمج ــة ذكـ ــر اسـ ــم البلـ ــم وكنةت ــه ،وت ــاري مـ ــةالده ووفاتـ ــه ،إن وجـ ــدا ،وص ــفته،
وأهم شةوخه وتالمةذه وآااره إن كان من البلماء وهو األصل ،مثيتةً مصدراً أو أكثر للكمجة.
 -7إدراج فهارس فنية في آخر البحث تضمنت:
 فهر اآليات الرقرآنةة. فهرس األحاديث النيوية. فهرس األعالم. فهرس األماكن. فهرس اجلماعات والرقيائل. قائمة املصادر واملراجع. -فهرس احملتويات يتضمن فهرس املسائل.
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مــن خــالل دراســتنا ملوضــوع فتــاوى الرقاضــي عيــد احلـ بــن عيــد الكــرمي اليكــري مجبـاً ودراســة،

بع ــرقةها الدارس ــي والتطيةرق ــي ،اللـ ـذان تض ــمنا إض ــافة إىل الفت ــاوى اجملموع ــة ،دراسـ ـةً يف بة ،ــة ص ــاحب
الفت ــاوى ،بامت ــدادها اجلغـ ـرايف –حاض ــرة متنط ــةط -والت ــار ي-الرق ـرنني 12و 13هج ـريني -والب ــائلي-
البائلـة اليكريــة ،-ودراســة لعخصـةة الرقاضـي عيــد احلـ بــن عيـد الكــرمي ،ومنهجــه يف الرقضــاء واإلفتــاء.
خلُصنا جملموعة من النتائ نذكرها فةما يلي:
أوال :إن مدين ــة متنط ــةط واح ــدة م ــن أه ــم املراك ــز البلمة ــة يف إقل ــةم ت ـ ـوات ال ــيت ذاع ص ــةتها،
فاس ــترقطيت البلم ــاء ،م ــن خ ــارج اإلقل ــةم ،بداي ــة م ــن عةس ــى اليط ــوي ،مث ن ــي ب ــن إي ــدير ب ــن عتةـ ـ
التدلســي ،فالبصــمونةان واملغةلــي ،وأبــونب املنةــاري ،مث علمــاء البائلــة اليكريــة ،مــا جبلهــا مرك ـزاً ة ـزاً
ال تنرقطع عنه حلرقات التدريس وال غأل ألهل اإلقلةم عنه يف الفتوى.
أدت حاضـ ـ ــرة متنطـ ـ ــةط أدواراً تار ةـ ـ ــة يف إقلـ ـ ــةم ت ـ ـ ـوات؛ فرقـ ـ ــد ترببـ ـ ــت علـ ـ ــى رئاسـ ـ ــته بدايـ ـ ــة
من هناية الرقرن  08هجري ،إىل غاية الرقرن  12هجري ،مجبت خال ا االسترقرار األمـين واالقتصـادي
والسةاســي ،والريــادة البلمةــة ،وبدايــة مــن الرقــرن  12هجــري فرقــدت املدينــة اســترقرارها األمــين ،نتةجــة
الصراعات الداخلةة واتارجةة ،لةتيبه االسترقرار االقتصادي ،فخرجـت مـن يـدها الرئاسـة لصـاد قصـور
تةمي.
إن استرقرار مركز الرقضاء مبدينة متنطةط كان تابباً لريادهتا البلمةـة ورئاسـتها لإقلـةم ،وبتحو مـا
إار بزوى جنـم مـدينيت تنـةالن وملوكـة كمراكـز علمةـة متمةـزة ،بـدأت مظـاهر حتـول الرقضـاء عنهـا ،لصـاد
قصــور تةمــي بدايــة مــن تبةــني عيــد الرقــادر بــن عمــر التنــةالين ،مث عودتــه للمدينــة لةتحــول عنهــا لرقصــر
ملوكة ببد وفاة الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي اليكري.
ثانيــا :يبتـرب ألــال الدراســة الــزمين الرقـرنني  12و13هجـريني ،مرحلــة مزدهــرة يف التــاري البلمــي
إلقلــةم ت ـوات ،فرقــد ازدهــرت فةــه الفتــوى ،ونعــط البلمــاء وبــرزوا مبــؤهالت علمةــة عالةــة ،كمــا نعــط
التالةف يف الفتوى والنوازل.
كان لبلماء وقضاة البائلة اليكرية دوراً بارزاً يف احلةاة البلمةة يف إقلةم تـوات ،بدايـة مـن نـزول
البامل التاجر عمرو بن حممد األمريين ،وتوين ولديـه مةمـون والتهـامي متنطـةط ،ومتةزمهـا باجلـد يف يلـب
البل ــم وب ــذل اجله ــد وامل ــال لتس ــهةل س ــيله لغ ــريهم داخ ــل اإلقل ــةم وخارج ــه ،واس ــتمر ذل ــا يف ذري ــتهم
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إىل أن اس ـ ـ ـ ـ ــترقر ف ـ ـ ـ ـ ــةهم منص ـ ـ ـ ـ ــب الرقض ـ ـ ـ ـ ــاء قراب ـ ـ ـ ـ ــة الرقـ ـ ـ ـ ـ ـرنني م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــزمن بداي ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن الرقاض ـ ـ ـ ـ ــي
عيد الكرمي بن حممد(ت1042هـ) إىل عيد احل بن عيد الكرمي(1210هـ) مبجموع خس قضاة.
ثالثا :إن الية،ة الـيت عـاش فةهـا الرقاضـي عيـد احلـ بـن عيـد الكـرمي اليكـري ،كانـت عـامالً هامـاً
يف متةزه يف كل من الرقضاء والفتوى خاصة بة،ته البائلةة؛ فرقد كان ا الفضل يف نعاته البلمةة ،وتولةـه
للرقضاء ببد والده الرقاضي عيد الكرمي بن اليكري.
كم ــا ال ميكننـ ــا إمه ــال تـ ــااري بة،تـ ــه السةاسـ ــةة وانتمائـ ــه ملدينـ ــة متنطـ ــةط يف ف ــكة انترقالةـ ــة شـ ــهد
فةهـ ــا حتـ ــول م ـ ـوازيني الرقـ ــوى إىل عاصـ ــمة اإلقلـ ــةم اجلديـ ــدة تةمـ ــي ،األمـ ــر الـ ــذي أاـ ــر بعـ ــكل مياشـ ــر
على الرقضاء وتنفةذ أحكامـه ،يف غةـا السـلطة التنفةذيـة ،مـا دفـع الرقاضـي عيـد احلـ بـن عيـد الكـرمي
إىل تعــكةل أللــس استعــاري للرقضــاء ،هــدف بــه يف الدرجــة األوىل إىل التثيــت يف األحكــام الرقضــائةة،
الصــادرة عنــه ،وموافرقتهــا ملــذهب الســادة املالكةــة ،إضــافة إىل تــدعةم تنفةــذ األحكــام الرقضــائةة ،بضــم
نفوذه املبنوي واملادي إىل نفوذ أقطا العورى الذين كانت كلمتهم نافذة يف اإلقلةم التوايت.
رابعا :إن الفتاوى اجملموعة كانت مزجياً بني استعارات الرقاضي جمللسه االستعـاري ،يف أحبـا

تتضــمن رأيــه يف املســالة وأدلتــه علــى ذلــا ،إضــافة إىل إجاباتــه علــى ببـ
بني علماء اإلقلةم ،وتبلةرقاته علةها.

الرقضــايا الــيت تطــرح للنرقــاش

إن الرقاضـ ــي عيـ ــد احل ـ ـ بـ ــن عيـ ــد الكـ ــرمي كـ ــان عامل ـ ـاً متمكن ـ ـاً يف صـ ــناعة الفتـ ــوى والرقضـ ــاء،
فمــن خــالل فتــاواه اجملموعــة ،نالحــا اجتهــاده يف تنزيــل األحكــام مــن نصوصــها املذهيةــة علــى واقــع
اإلقلــةم ،ومراعــاة الفـوارق بــني النـوازل ،إضــافة إىل كثــرة ايالعــه واجتهــاده يف املســالة الواحــدة ،وكــذلا
األمـ ـ ــر م ـ ـ ــع أقطـ ـ ــا ألل ـ ـ ــس شـ ـ ــورته ،والبلم ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــذين شـ ـ ــاركهم يف الفت ـ ـ ــوى ،فلـ ـ ــم تل ـ ـ ـف م ـ ـ ــنه
الرقاضـ ــي عيـ ــد احل ـ ـ بـ ــن عيـ ــد الكـ ــرمي يف الفتـ ــوى وكـ ــذلا الرقضـ ــاء عـ ــن مـ ــنه مباص ـ ـريه ،فـ ــال جنـ ــد
له يف الفتوى خروجاً عن املذهب ،وال عن هن الترقلةد ،الذي يرقتصر على ختري الفـروع علـى الفـروع،
اعتم ــاداً عل ــى كت ــب النـ ـوازل ،م ــع إعم ــال االجته ــاد يف ألـ ـال التنزي ــل ومطابرق ــة الوق ــائع حم ــل الفت ــوى،
مع واقبة الفرع املرقاس علةه مع مراعاة أعراف اإلقلةم ،وخصائصه.
خامسا :إن الفتاوى اجملموعة تبطةنا صورة عن املسـتوى البـايل للبلـم العـرعي وصـناعة الفتـوى
وفرقه التنزيل يف إقلةم توات خالل الفكة الزمنةة ألال الدراسة ،وعن املصادر املتنوعة اليت كـان يبتمـدها
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علم ــاء اإلقل ــةم كمراجـ ــع لفت ـ ـواهم ،وتيـ ــاحثهم ملـ ــا جـ ــاء فةهـ ــا ،مـ ــن نكـ ـ ٍ
ـت ،واختالفـ ــات ،فـ ــال ميكننـ ــا
اية و ٍ
أن خنرجهم عن صف الترقلةد يف املذهب ،لكنه كان ترقلةداً عن فه ٍم ودر ٍ
اجتهاد.
ويف خامتة هذه الدراسة أذكر ما اتضح يل من آفاق لليحث:
أوال :دراسـ ـ ـ ــة فرقهةـ ـ ـ ــة للرقضـ ـ ـ ــاء يف إقلـ ـ ـ ــةم ت ـ ـ ـ ـوات ،تضـ ـ ـ ــاف إىل الدراسـ ـ ـ ــة التار ةـ ـ ـ ــة املنجـ ـ ـ ــزة
يف هذا املوضوع ،فهو نتاج إىل دراسـة فرقهةـة حسـب بـا الرقضـاء والعـهادات مـن الفرقـه اإلسـالمي،
ذلــا أن اتــالف بــني علمــاء اإلقلــةم كــان كيـرياً ومتبــدداً يف املواضــةع املتبلرقــة مبراحــل عملةــة الترقاضــي،
وحج اإلايات ،وهذا اتالف كان على شرقني ،ش عملي بني الرقضـاة وشـ بـني النظـري والتطيةرقـي
بني الرقضاة والفرقهاء ،الذين مل يتمح م اجلانب النظري فرقط ،بل اختلط بـيب التطيةـ ؛ املتمثـل
يف التحكــةم ،الــذي كــان ميارســه جــل فرقهــاء اإلقلــةم ،يف النزاعــات الــيت ال يرغــب أصــحاهبا يف الوصــول
للرقضاء.
ثانيـا :مــن خــالل دراسـيت لعخصــةة الرقاضـي عيــد احلـ بـن عيــد الكــرمي ،وفتـاواه ،عاينــت ألــاالً
واســباً لدراســة الرقضــاء عنــده ،ومنهجــه فةــه ،واســتخالص آرائــه مــن خــالل أحكامــه ،املوارقــة املنتعــرة
يف خزائن اإلقلةم.
ثالثــا :ومــن خــالل اســترقرائي ملــا أمكنــين الوصــول إلةــه مــن خمطويــات ن ـوازل اإلقلــةم ،الحظــت
بب البلماء الذين متةزوا يف ألال الفتوى ،فجمع ودراسـة فتـاواهم ،يبتـرب ألـاالً واسـباً لليحـث ،وأُمثـل
مبستع ــاري الرقاض ــي عي ــد احل ـ ـ ب ــن عي ــد الك ــرمي :حمم ــد عي ــد اهلل ب ــن حمم ــد اليك ــري ،وعي ــد الك ــرمي
بن حممد الصاد.
رابعــا :أمــا فةمــا ــص ألــال وآفــاق اليحــث يف الـكا املخطــو  ،فــايالعي علــى الــث املكتيــة
اليكريــة ،واملتمثــل يف فــرع أوالد الرقاضــي ،ومــا حوتــه مــن الواـائ التار ةــة ،ناهةــا عــن اتـزائن األخــرى
بــاإلقلةم ،ميثــل ألــاالً خصــياً للدراســات يف تــاري اإلقلــةم وتوضــةح الصــورة أكثــر حــول احلةــاة البلمةــة،
السةاسةة ،االجتماعةة واالقتصادية لإقلةم وعالقاته باجلوار ،واالستبمار الفرنسي ،وتـااريه وتـااره بكـل
من سي .
وصلى اهلل وسلم على نيةنا حممد وآله وصحيه وسلم تسلةماً كثرياً ،واحلمد هلل ر الباملني.
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[فتاوى األقضية والشهادات]
[-1إثبات عدالة الشهود في رسم سجأل القاضي عليه مالحظة ثبوت الرسم]

1

و ــا كتي ــه الرقاض ــي س ــةدي عي ــد احل ـ يف مس ــالة ح ــيس مبةم ــون2؛ بل ــد س ــةدي حمم ــد الص ــاد
ب ــن عيـ ــد الـ ــرمحن نفبن ــا اهلل بـ ــه ،أبطلـ ــه أبـ ــو زي ــد اجلنتـ ــوري ببـ ــد أن س ــجل علـ ــى رمسـ ــه سـ ــةدي عمـ ــر
بــن عيــد الرقــادر برقولــه :أعلــم بثيــوت الرســم .مث وقــع الن ـزاع فةــه بــني الرقاضــي املــذكور وبــني غــريه مــن
الفرقهاء؛ ما نصه :ولتبلموا مباشر الفرقهاء أين ما فررت مـن الرقضـاء كـل الفـرار إال ملـا ييـدو مـن علمـاء
الوقت من إحةاء اتصم وإيرقا نار النزاع بني الناس؛ الذي منه ينعا الرقتـل وأنـواع الفـ  ،فـإن متـاديتم
على هذا الصنةع فإين أختلى لكم عن هذه اتطـة ،لتـذوقوا مرارهتـا أو حالوهتـا وتيـالغوا يف وضـع األمـور
موضبها ،والذي فل احلية وبرأ النسمة لفراري من هذه اتطة أقـر مـن ريرقـي ،واملنـة علـي ملـن تسـيب
لفـ ـراري من ــه ،فبل ــةكم ب ــذلا لةك ــون يل حج ــة عل ــى البـ ـوام عن ــد ه ــرويب واختف ــائي ،و ه ــور م ــن أراد
أن ييدي قرنه للناس ويركب الرأس والسالم.
ومن الذخرية" :قال ابن رشد :قال ابن الرقاسم :3إذا سالت الرقاضي أن يكتب لا إىل قاضي
ناحةتــا لتثيــت البدالــة عنــده ،ال يلزمــه أن يكتــب لغــريه يف تبــديل العــهود ،وعلةــا بتبــديل بةنتــا

حةث شهدت .بل يستحب للرقاضي أن يتخذ يف النواحي من يث به يساله عن العهود".4

[-2هأل يجب إعادة تزكية الشهود بطول المدة ،وهأل تعتبر شـهادتهم فـي أرسـام حديثـة
 - 1الغنةة،ص.636

 - 2مةمون :قصر من قصور تةمي يرقع على ببد 07كلم غر مرقر الوالية أدرار ،تابع إدارياً ليدية أوالد أمحد.

 - 3عيد الرمحن بن الرقاسم البترقي املصري(191-130/128هــ) .الفرقةه احلافا احلجة أايت الناس يف مالا وأعلمهم باقواله،
أاي ــت رواة املوي ــا .روي ع ــن اللة ــث ،ب ــن املاجع ــون ،مس ــلم ب ــن خال ــد ،وغ ــريهم .،وخ ــرج عن ــه اليخ ــاري يف ص ــحةحه .أخ ــذ
عنه أصيو ،ني بن دينار ،احلار بن مسكني ني بن ني األندلسـي ،بـن عيـد احلكـم ،أسـد بـن الفـرات ،سـحنون (.الـديياج
املذهب ،ج ،2ص ص .259-257شجرة النور ج ،1ص)88
 - 4الــذخرية ،شــها الــدين أمحــد بــن إدريــس الرق ـرايف ،حترقة ـ حممــد حجــي ،دار الغــر اإلســالمي بــريوت1994 ،م ،ج،10
ص.235
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1

و ــا كتيــه لــه 2الرقاضــي ســةدي عيــد احلـ  :أن رســول الســةد احلــاج قــد أوقفــين علــى تزكةــة احلــاج
حمم ــد ب ــن أمح ــد واحل ــاج حمم ــد ،ومه ــا مب ــا حضـ ـرا يف مباوض ــته الثل ــث ال ــذي ك ــان يف مة ــدان املنازع ــة
بــني الســةد احلــاج والســةد عيــد الــرمحن .وتزكةتهمــا تلــا ســنون ،وقــد رأيــت شــهادهتما يف أرســام ــم،
فتاملــت ذلــا فوجدت ـه جتديــداً للتزكةــة ببــد وقوعهــا ببــد يــول ،فةــه قــوالن؛ وقــد نرقــل شــارح الباصــمةة

مة ــارة أن ذل ــا استحس ــان وق ــال أيض ــا":فل ــو يل ــب تبديل ــه ب ــالرقر عل ــى ق ــول س ــحنون ،3أو باليب ــد
على قول ابن الرقاسم 4فبجز عن ذلا؛ لفرقد من عدله أوالً ،وجب قيـول شـهادته؛ ألن يلـب تبديلـه
اانةة إمنا هو استحسان" .5أنظر سةدي فةه فإن حصل تبديل اانني من اجلماعة اليت أذنت بـالتبوي

فةما سلف ،أكتفي بذلا إن تبذر اآلن التزكةة املاضةة ا هي عندهم يف األرسام ؟ والسالم.
فاج ــا  :إن اي ــت عن ــدك عدال ــة االان ــني امل ــذكورين بب ــد تبويض ــهما ذل ــا اكتف ــي بفبلهم ــا،

إال أن قول شارح الباصمةة" :فلو يُلب تبديله بالرقر على قول سحنون ...اخل".6

وق ــد اعكض ــه ش ــة ش ــةوخنا البالم ــة س ــةدي احلس ــن ب ــن رح ــال 7يف حاش ــةته ونص ــه" :قول ــه
فلو يُلب تبديله يف الرقر اخل ،فةه نظر مع كالم الناس؛ إذ كثـري مـنهم نـص علـى أنـه نتـاج إىل تزكةـة
أخــرى ،وإن مــات مــن زكــاه أو غ ـا حبســب ــاهر كالمهــم ،وإن كــان ببضــهم ذكــر هــذا" .8قلــت

 - 1الغنةة ،ص.678

 - 2تبود على العة عيد الرمحن بن عمر.

 - 3وقول سحنون "يطلب تبديله كلما شهد حى يكثر تبديله فةعهد مطلرقاً" شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت
البرقود واألحكام ،ج ،1ص.89

 - 4قول ابن الرقاسم":يكتفي بالتبديل األول حى يطول سنة ".املصدر نفسه.
 - 5نفسه.
 - 6نفسه.
 - 7احلسن بن رحال املبداين ( 1140 - 000هـ) اإلمام البالمة الفرقةه ،كان مـن أهـل الفضـل وقضـاة البـدل أخـذ عـن العـة
حممد بن عيد الرقادر الفاسي ،الرقاضي ابن سودة ،اجملاصي والةوسي وغريهم .وأخذ عنه التاديل ،ابن عيـد الصـادق ومجاعـة .لـه
شرح على املختصر؛ كاد أن نتوي على مجةع نصوص املذهب ،حاشةة علـى شـرح مةّـارة علـى التحفـة ،اختصـار شـرح العـة
األجهــوري علــى خمتصــر خلةــل ،يتةمــة البرقــدين يف منــافع الةــدين ،تــالةف يف األدعةــة ،ورفــع االلتيــاس علــى اتمــاس يف املزارعــة
واإلرفاق يف مسائل االستحرقاق وغري ذلا(.األعالم ،ج ،2ص ص .191-190شجرة النور ،ج ،1ص ص)483-482
 - 8حاشةة احلسن بن الرحال على شرح مةارة الفاسي وحتفة احلكام ،احلسن ابن الرحال املبداين ،مطيوع هبامش شرح مةارة
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وال شــا أنــه خــالف ــاهر قــول ســحنون الــذي قــال ابــن عرفــة أنــه الــذي جــرى بــه البمــل ،1وأ ــن
أن شــارح الباصــمةة اعتمــد علــى قــول ابــن رشــد يف اليةــان" :إن قــول ســحنون إغ ـراق يف االستحســان

اخل" 2إذ قد ميوت الذي عدله أوالً أو يغةب فةيطل ح ايت مبن قد عدل واهلل تباىل أعلم.
[-3عدالة المتأول]

3

شــورى مــن الرقاضــي 4للعــة  5نصــها :وببــد فــاإلعالم لعــةخنا أيب زيــد وأنــه قــام عنــدي الســةد
الص ــدي ب ــن الس ــةد أيب الرقاس ــم نائي ـ ـاً ع ــن زوج ــة الس ــةد حمم ــد ب ــن احل ــاج عي ــد ال ــرمحن؛ نان ــة بن ــت
فكلفت املدعى بإاياته ،فاايته بالسـةد أيب الرقاسـم
عيد الكرمي ،وادعى أنه مطلرقها ،فانكر الزوج ذلا،
ُ
بــن أمحــد والصــدي بــن احلــاج خالــد ،وعارضــه الــزوج برقولــه :إن الصــدي أمجــل يف شــهادته؛ بــان ذكــر
الصهرة ومل يسمها ،وال مسى الزوجة؛ إذا صهرة غريها ،فا هر الرقائم تفسري الصدي لعهادته أنه حـني
أقر له بالطالق مل يسم له صهرة وال زوجة ولكن يبرف أهنا بنت احلاج حممد .فاجيتهما :أن العهادة
مينةة على علم العاهد.
وأ هر الرقائم املذكور عدالة الصدي إنه من خةار أهل بلـده يف الـدين بعـهادة حبـم بـن صـاد

بــن أج ـراد الوشــاين وأ َّ حــم بــن عيــد الــرمحن ،فبارضــه الــزوج برقولــه أن مــن ب ـ ـ ــ :أوالد إب ـراهةم 6وأوالد
َو َشـن 7ال يزكــي مــن ب َّويَـنَّـة .8فــاجيتهم أنــه ترقيــل تــزكةتهم ملرقاربــة مــا بةــنهم مــن املســافة وخمالطــة ببضــهم
ببضاً.

الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام ،ج ،1ص.89

 - 1شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام ،ج ،1ص.89
 - 2اليةان والتحصةل والعرح والتوجةه والتبلةل ملسائل املستخرجة ،حممد بن أمحد بن رشد الرقرييب ،حرقرقه حممد حجي وآخرون،
دار الغر اإلسالمي ،لينان ،1988 ،2 ،ج ،10ص.51
 - 3الغنةة ،ص ص.653-652
 - 4يطل لرقب "القاضي" يف الغنةة على الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي.
 - 5يطل لرقب "الشيخ" يف الغنةة على العة عيد الرمحن بن عمر.

 - 6قصر من قصور تةمي-مرقر بلدية أوالد أمحد -تيبد عن مرقر الوالية بـ  05:كلم جنوباً.
 - 7أوالد وشن :قصر من قصور تةمي ،تابع إدارياً ليلدية مرقر الوالية أدرار.

 - 8ويَّنة :قصر من قصور تةمي يرقع على ببد 08كم غر مرقر الوالية أدرار.،

الرقسم الثاني :فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري

156

مث أنــه أي الــزوج أ هــر بةنــة أن أ حــم ال يتحاشــى عــن أكــل مــا تاخــذه الب ـوام ــن قهــروه
وغليوه ،من املال من بودة وال من غريها ،فاجابه الصدي أنه كان متاوالً.
فظه ــر يل أن التاوي ــل يف النص ــرة ال يف أخ ــذ امل ــال وال يرقي ــل تاوي ــل يف أك ــل م ــال املس ــلمني؛

وألن األش ـراف مل يرقف ـوا عنــدما حــد ــم العــرع ملؤاخــذهتم أهــل بــودة الفوقانةــة 1جبرميــة أهــل املنصــور،2
وقطبه ــم النخة ــل وه ــدمهم الفرق ــاقري؛ فتس ــرقط عن ــدي ش ــهادة أ ح ــم ،ونل ــف ال ــزوج يف رد ش ــهادة
العاهد اآلخر وتيرقى الزوجة يف عصمته.
وس ـ ـ ــكى أرس ـ ـ ــاماً االاـ ـ ـ ـاً عل ـ ـ ــى م ـ ـ ــا س ـ ـ ــطرناه فوق ـ ـ ــه م ـ ـ ــن األم ـ ـ ــور والس ـ ـ ــالم ،وكت ـ ـ ــب حم ـ ـ ــيكم

عيد احل بن عيد الكرمي يالياً منا اجلوا مبا هر منا وأجرك على اهلل.

فاجا  :احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلةا السالم ورمحة اهلل وبركاته ،وببـد؛
فامــا قولــا :فظهــر يل أن التاويــل يف النصــرة ال يف أخــذ املــال .فهــو خــالف مــا نــص علةــه اليــاجي

3

ونصه" :وهذا كله إن كان حزهبم لثائرة وتبصب ،فإن كان لتاويل فرقد قال ابن حيةب :لةس بني أهـل
الف قود فةما نال ببضهم ببضاً على التاويل ،وال تياعة يف مـال ،إال فةمـا كـان قائمـا ببةنـه مل يفـت.
قــال ابــن الرقاســم :ولــةس علــى الرقاتــل قتــل وال ديــة وإن عــرف خبــالف غــريهم 4".علــى نرقــل امل ـواق

5

 -1بودة الفوقانةة :ألموعة الرقصور اليت ترقع مشال بلدية بودة.
 - 2املنصور ،أكرب قصور بودة التحتانةة ،ترقع على ببد 18كلم غر مرقر الوالية.
 - 3سلةمان بن خلف بن سبدون بن أيو بن وار الياجي(474-403هــ) الفرقةه احلافا .أخذ عـن أيب األصـيو بـن شـاكر،
حممد بن إمساعةل ،أيب حممد مكي ،وغريهم كثري .أخذ عنه ابنه أمحد ،أبو بكر الطريوشي ،أبو علي اجلةاين الصديف وغريهم.
لــه ت ـ لةف كثــرية منهــا :االســتةفاء يف شــرح املويــا  ،كتــا املنترقى،كتــا خمتصــر املختصــر يف مســائل املدونــة ،كتــا إحكــام
الفص ــول يف أحك ــام األص ــول ،كت ــا احل ــدود يف أص ــول الفرق ــه ،كت ــا اإلش ــارة يف أص ــول الفرق ــه ،وغ ــري ذل ــا وه ــي االا ــون
مؤلفاً(.ترتةب املدارك ،ج ،8ص ص ،187-117الديياج ،ج ،1ص ص  ،385-377شجرة النور ،ج ،1ص )178
 -4التــاج واإلكلةــل ملختصــر خلةــل ،حممــد بــن يوســف امل ـواق ،مطيــوع يف هــامش مواهــب اجللةــل لعــرح خمتصــر خلةــل ،ج،08
ص.359
 - 5حممد بن يوسف البيدري الغرنايي أبو عيد اهلل املـواق(897-000هــ) عـامل غرنايـة وإمامهـا يف وقتـه ،أخـذ عـن ايب الرقاسـم
بن سراج ،األستاذ املنتوري وحممد بن يوسف الصناع .أخذ عنـه أمحـد الـدقون ،ايب احلسـن الزقـاق وأمحـد بـن داود وغـريهم .لـه
التاج واإلكلةل يف شرح خمتصر خلةل ،سنن املهتدين يف مرقامات الدين(.نةل االبتهاج ،ص ص .562/561األعالم للزركلي،
ج ،7ص ص155-154
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عن ــد ق ــول املختص ــر يف آخ ــر الرقس ــامة" :وإن ت ــاولوا فه ــدروا" 1أم ــا قول ــا وألن األش ـراف اخل؛ ف هن ــم
لــو وقف ـوا عنــدما حــد ــم ملــا مس ـوا متــاولني ولســموا منتص ـرين؛ واملتــاول هــو الــذي تــاول العــيء جيــوز
له وهو يف احلرقةرقة نوع.
ولرقــد ســالوين عــن تــوجههم ليــودة وزعم ـوا أهنــم يــاليون 2عنــدهم العــرع يف إبلهــم الــيت منبوهــا
منهم ،فرقلت م ال سيةل لكم على إفساد ما م ،فرقالوا ال ميكننا االنتصاف منهم إال بذلا ،وجبلوا
ناجون بذلا فبلمت أهنم متاولون واهلل تباىل أعلم.
[-4هأل ينقا الحكم بعدم تسمية الشهود]

3

ســ،ل بب ـ الفرقهــاء املباص ـرين عــن أيب البافةــة بــن أمحــد بــن حممــد؛ قــام علــى حممــد باب ـا علــي
يف سدس من جنان لوالد الرقائم ،قامت علةه عدائةة ببد موته .فرفبوا أمـرهم للسـةد احلـاج عيـد الـرمحن
اجلنت ــوري ،ف ـاذن يف ذل ــا الس ـدس ب ــاليةع لتادي ــة م ــا يلزم ــه م ــن احلرق ــوق .كم ــا ش ــهد ب ــذلا ش ــاهدان
من عدول إنصاد 4وقد ترقادم عهدمها يف أداء العهادة وحتملها ،فبرقودهم هبا تنحل وتنبرقد يف رسم.

وشــهد مجلــة مــنهم يف رســم آخــر أيضــا بترقريــر مــا ســي أســردوا 5فةــه ال ـ ُمدائن ،6وإهنــم حلف ـوا
أن ذل ــا ناشـ ــق م ــن الفرقةـ ــه امل ــذكور ووال ــده السـ ــةد احلـ ــاج إب ـ ـراهةم .وكتي ـ ـوا أيض ـ ـاً مـ ــا نصـ ــه بلفظهـ ــم
وعيارهتم":وقي األرسام عندنا عرف وألرى؛ نلف املدائن ويرقي أرسامهم هذه عادتنا أصح".
ف ــادعى خص ــمه أب ــو البافة ــة اب ــن أمح ــد أن م ــا فبل ــه الب ــم س ــاقط ،وأن احلك ــم امل ــذكور مل يرق ــع
فة ــه مي ــني الرقض ــاء ،وأن احل ــاكم مل يس ــم الع ــهود فة ــه .وأ ه ــر رمس ـاً آخ ــر بع ــهود غ ــري ش ــهود الترق ــومي،
وأن ذلا الترقومي ما قوموه إال بامر بابا علي ،وما مسبوا شة،اً من السةد احلاج عيد الرمحن وال أبةه.

 -1خمتصر خلةل ،خلةل بن إسحاق اجلندي ،حترقة أمحد جاد ،دار احلديث الرقاهرة ،2005 ،ج ،1ص.235
 - 2هكذا وردت يف األصل ،وهي عامةة والصوا "مطاليوهم بالعرع".
 -3اإلحكام والرقةد ،ص ص.8-7

 - 4إنصــاد :ويطلـ علةهــا حالةـاً عــني صــاد ،عاصــمة تــدكلت ،تاببــة إداريـاً لواليــة تامنغســت ،ترقــع علــى ببــد 470كــم جنــو
شرق مرقر والية أدرار.
 - 5هكذا جاءت يف األصل ،ولبله ،يرقصد هبا :ذكروا.
 - 6هكذا جاءت يف األصل ،ولبله ،يرقصد هبا :الدائن
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فتاملــت حججهمــا فاقتضــى النظــر صــحة مــا شــهد بــه العــهود مــن حكــم البــامل البلــم البــدل
الســةد احلــاج عيــد الــرمحن؛ وأن ذلــا ال نــل تبرقيــه ل ـ،ال يكثــر ا ــرج واتصــام؛ كمــا نــص علةــه مةــارة

يف ش ــرحه عل ــى الزقاقة ــة .1ومرقص ــود احلك ــم أمن ــا ه ــو س ــد ب ــا اتص ــومات ودرء الظالم ــات؛ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـما

للرقـ ـ ـرايف يف كتــا اإلحكــام2؛ ألن حكــم احلــاكم يثيــت بعــاهدين؛ وقــد حصــل هبمــا ،وال ينيغــي أن
يفــتش حكــم مــن هــو مثلــه؛ ألنــه ال يُرقــدم علــى إايــات ديــن يتوقــف ايوتــه علــى أداء الةمــني أو تســمةة
العــهود إال ببــد حصــو ما وايوهتمــا عنــده .وقــد يتحاشــى عــن مثــل هــذا مــن هــو دونــه علم ـاً وديانــة
ف ــاحرى ه ــو؛ نُرق ــل يف التيص ــرة الفرحونة ــة يف فص ــل قة ــام احملك ــوم علة ــه يطل ــب فسـ ـ احلك ــم علة ــه؛

فرقال":األول إن كان قةامه على الرقاضي البامل البادل مل تسمع دعواه" 3فانظروا سادايت هـذا األمـر،

ومــا هــر يل فةــه ،وتــروا أرســام اجلــانيني ،مث ترقــومي ذلــا الســدس ويــول أمــده وقــد حصــل فةــه التفويــت
والسالم حممد عيد احل .
فاجــا الســةد حممــد بــن الســةد احلــاج عيــد اهلل :وعلــةكم الســالم وببــد ،فرقــد لرقة ـين رس ـولا
يف ش ــغل ب ــدل ع ــن تص ــفح األرس ــام ،وال ــذي ه ــر يل وأن النازل ــة ترق ــاس عل ــى بل ــد ال قاض ــي فةـ ــه،
وإنــه إذا اجتمــع عــدو م مــع مــن يعــار لــه بــالبلم والــدين علــى أمــر مــن أمــور الع ـريبة وفبل ـوا مــا يلــزم
عند الرقاضي لو كان ،مضى ما حكموا به يف الدماء واألموال ببد االجتهاد والسالم.
وأجا السةد عيد الكرمي بن السةد حممـد الصـاد برقولـه :احلمـد هلل ،أمـا مـا منـع نرقـ احلكـم
املـ ـ ــذكور ببـ ـ ــدم وقـ ـ ــوع ميـ ـ ــني الرقض ـ ـ ــاء؛ فظـ ـ ــاهر .وأمـ ـ ــا منـ ـ ــع تبرقي ـ ـ ــه ببـ ـ ــدم تسـ ـ ــمةة العـ ـ ــهود فيرق ـ ـ ــول
ابن رشد":إذا أشهد الرقاضي بثيوت عرقـد عنـده ومل يسـم مبـن ايـت عنـده ،مث عـزل أو مـات ،فـال ييطـل
البرقــد ونمــل اجلمةــع علــى البدالــة 4".واحلكــم الواقــع يف النازلــة هــو مــن بــا التحكــةم ،وهــو جــائز

يف األموال وما أشيهها من جراح والسالم.

 - 1فتح البلةم اتالق يف شرح المةة الزقاق ،حممد بن أمحد مةارة الفاسي ،حترقةـ رشـةد اليكـاري ،دار الرشـاد احلديثةـة ،املغـر ،
2008م.426 ،
- 2اإلحكام يف متةةز الفتاوى عن األحكام وتصرفات الرقاضي واإلمام ،شها الدين أيب البيـاس أمحـد بـن إدريـس الرقـرايف ،حترقةـ
عيد الفتاح أبو غدة ،دار اليعائر اإلسالمةة للطياعة والنعر ،لينان ،1995 ،ص.69
 -3تيصرة احلكام ،ج ،1ص.90
 -4التاج واإلكلةل ،ج ،8ص.152
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قلــت :أخ ــذ حك ــم املس ــالة م ــن الرقة ــاس الــذي ذك ــره اجملة ــب األول ال يتج ــه ،وقةاس ــه مص ــرح
إذ مبأل الرقةـاس عنـد األصـولةني محـل فـرع علـى أصـل لبلـة جامبـة بةنهمـا؛ واجملةـب محـل فـرع علـى فـرع
والرقةاس عند أربا األصول أرببة أصل وفرع وحكم وعلة جامبـة بـني األصـل والفـرع؛ فيانتفـاء العـر
األول والــذي هــو األصــل ينتفــي الرقةــاس .مــع أن بابــه قــد انطمــس قــدميا لبــدم أهل ـه لكونــه مــن أمــور
االجتهـ ــاد ،وه ـ ــو مبـ ــدوم ومن ـ ــذ زم ـ ــان يويـ ــل وم ـ ــا علـ ــى املرقل ـ ــد الص ـ ــرف إال اتيـ ــاع ال ـ ــنص إن وج ـ ــده
وإال فلةمسا عما لةس له به علم.
ومـ ــا أجـ ــا بـ ــه اجملةـ ــب الثـ ــاين هـ ــو املبتمـ ــد؛ ويف التيصـ ــرة البـ ــن فرحـ ــون 1يف مسـ ــائل احلكـ ــم

على الغائب نرقالً عن املتةطةة ما يؤيده أيضاً ،2وكذا عن الفرقةه أيب عيد اهلل الياجي يف واائرقه.3
[-5الرجوع عن الشهادة]

4

مسالة من العهادة مل أ فر هبا إال ببد أن كتيت ما ترقـدم منهـا كتابـاً إىل العـة احملرقـ املـدق
شــةخنا أبــو زيــد متربع ـاً مــن غــري معــاورة ،مــا نصــه :إىل فــالن احليةــب واألخ النجةــب فــالن بــن فــالن
الســالم علــةكم ورمحــة اهلل وبركاتــه .وببــد؛ بلغــين أن الســةد حممــد بــن الســةد احلــاج عيــد اهلل قــد عــزم
عل ـ ـ ــى احلك ـ ـ ــم عل ـ ـ ــى الس ـ ـ ــةد حمم ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن س ـ ـ ــةدي حمم ـ ـ ــد عزي ـ ـ ــزي للع ـ ـ ـ ـريف ،يف الفرق ـ ـ ــارة املتنـ ـ ـ ــازع
فةها .وأنه مستعريكما أنت وسةد عيد الكرمي .وقد استغربت عزمه على احلكم مع ايوت رجوع كاتب
الواةرقــة وأول شــاهد مبــا لديــه خبــط يــده مل يلتفــت إىل ذلــا .ويف كــرمي علمكــم أن ألــرد شــا العــاهد
 -1إبراهةم بن علي بن فرحون برهان الدين الةبمري(ت799هــ) :كان عاملـاً بالفرقـه والنحـو واألصـول والفـرائ والواـائ والرقضـاء
والرجــال وييرقــاهتم تــوىل قضــاء املدينــة 792ه ـ ــ .أخــذ عــن والــده وعمــه أيب حممــد بــن فرحــون ،أيب عيــد اهلل املطــري ،العــرف
األهيـويي ،العــرف األسـواين ،وحممــد بــن عرفــة .لــه الــديياج املــذهب ،تيصــرة احلكــام يف أصــول األقضــةة ومنــاه األحكــام ،درة
الغواص يف حماضرة اتـواص ،ييرقـات علمـاء املغـر -الـديياج ،-وكتـب غريها(نةـل االبتهـاج ،ص .33شـجرة النـور ،ج ،1ص
 .320األعالم للزر كلي ،ج ،1ص).52
 - 2تيصرة احلكام ،ج ،1ص .99ونصه " :فإن مل يصرح بامسائهم ،وكان احلاكم لةس معهورا بالبدل والفضل فإن ذلا ا
ييةح ملن ببده أن يتبرقب ذلا احلكم؛ ألن هذا ا ال ميضي إال من احلاكم البدل".

 - 3تيصرة احلكام ،ج ،1ص . 99ونصه " :وذكر الفرقةه أبو عيد اهلل الياجي يف واائرقـه يف بـا تطلةـ املـرأة نفسـها علـى زوجهـا
بعـر املغةــب ،أنـه ال بــد مــن التصـريح يف احلكـم بامسـاء العــهود مــن أجـل أن احلجــة مرجـاة للغائــب يف قــول ابـن الرقاســم ،وبــه
احلك ــم ،ف ــإن مل يص ــرح ع ــن الع ــهود فة ــه نف ــذ احلك ــم ،ومل يك ــن لغ ــريه أن ينرقض ــه ......هك ــذا ه ــو يف كت ــا األقض ــةة م ــن
املستخرجة ،والرقضاء بذلا نافذ".
 - 4اإلحكام والرقةد ،ص.20
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رجــوع؛ فكةــف بــالرقطع ،وإن الراجــع قيــل احلكــم إذا أبــدى عــذراً بطلــت شــهادته تلــا ،وج ـازت فةمــا
يسترقيل ،وإن مل ييد عذراً بطلت مطلرقاً.
وأن العـ ــاهد الثـ ــاين كتـ ــب خبـ ــط يـ ــده :أنـ ــه مل يبلـ ــم أن مـ ــاء تلـ ــا الفرقـ ــارة داخـ ــل يف اليةـ ــع،
مث ملــا أُوقـف علــى الواةرقــة قــال مــا عنــدي إال مــا فةهــا ،ألــةس ذاكـراً ببــد شــا؟ ويف علمكــم أن الــذاكر
ببد شا ال يرقيل إال إذا كان مربزاً؛ والتربيز منـه أببـد مـن الثريـا .فـانتيهوا حفظكـم اهلل لـذلا ،وتـاملوه
ح ـ تامــل وقانــا اهلل وإيــاكم .فــإن هــر لكــم مــا هــر يل فــاكتيوا يل ذلــا هــذا الةــوم ،وإن مل يظهــر
لكـ ـ ــم فسـ ـ ــارد علـ ـ ــةكم غـ ـ ــداً إن شـ ـ ــاء اهلل ،غـ ـ ــري أين وددت أنكـ ـ ــم هـ ـ ــر لكـ ـ ــم ذلـ ـ ــا دون قـ ـ ــدومي

علةكم ،ملا ال فاكم من حـال البـوام الـذين ـم حصـص يف هـذه الفرقـارة وكـالم .واهلل يةسـرلنا وإيـاكم
والسالم.
[-6هأل يشترط التبريز في قبول شهادة الذاكر بعد الش ]

1

مسـالة جــرى بةــين وبــني شــةخنا املــذكور مفاوضــة يف الــذاكر ببــد العــا ،قلنــا برقيــول شــهادته

بـال اشـكا التربيــز؛ اعتمـاداً منــا علــى كـالم املــازري نرقلــه السـةد أمحــد بــا  2يف حاشـةته علــى املختصــر

نص املازري":الظاهر قيو ا بال شر تربيز؛ ألن التوقف قد يبـر للبـامل بعـيء مث يـذهب عنـه ويبـود
للةرقني".

3

فرقــال رضــي اهلل عنــه :وببــد ،فرقــد تصــفحت مــا نرقلتمــوه عــن س ـةدي أمحــد بابــا عــن املــازري.
ف ـاعلم وفرقــين اهلل وإيــاك أن كــالم املــازري خمــالف لــنص اإلمــام مالــا؛ قــال اإلمــام ابــن عرفــة يف فصــل
الرج ــوع ع ــن الع ــهادة" :وق ــال أيض ــا أي اإلم ــام مال ــا :م ــن ُس ـ،ل ع ــن ش ــهادة فل ــم ي ــذكرها [مث ق ــال
 - 1اإلحكام والرقةد ،ص.20
 - 2أمحد با ابن أمحد بن أمحد بن عمر بن اقةت التنيكيت الصنهاجي(963هـ ـ1032-ه ــ) الفرقةه البالمة احملرق املؤرخ  .أخذ
حممد بغيع الزمه وأجازه ،نب احلطا وغريهم .أخذ عنه أئمة من أهل جهته ومراكش منهم
عن والده وعمه أيب بكر ،العة َّ
أبو الرقاسم بن أيب نبةم ،العة الرجراجي ،العها املرقري وابن أيب البافةة وعريهم .له ما يزيد على األرببني تالةفاً منها شرح
علــى املختصــر مــن الزكــاة إىل النكــاح ،حـواش علــى موضــع منــه ،حاشــةة علةــه يف جـزأين مساهــا مــنن اجللةــل علــى خلةــل ،وفوائــد
النكــاح علــى خمتصــر الوشــاح للســةويي ،نةــل االبتهــاج بالــذيل علــى الــديياج واختصــاره املســمى كفايــة احملتــاج ملبرفــة مــا لــةس يف
الديياج وترجم لنفسه فةه وغريها من الت لةف (شجرة النور،ج ،1ص ،433كفاية احملتاج ،ج ،2ص ص.)285-281
 - 3حاشــةة مــنن اجللةــل علــى مهمــات حتريــر العــة خلةــل ،أمحــد بابــا التنيكــيت ،خمطــو باملكتيــة اليكريــة ،فــرع أوالد الرقاضــي،
رقم ،26ص.178
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مـن الزمـان مـا يسـتنكر فةـه صـحة مـا اعتـذر بـه 2".مث نرقـل كـالم

املــازري؛ والشــا أن كــالم اإلمــام مالــا مرقــدم علــى كــالم املــازري؛ ولــذا مل يبــرج علةــه العــة خلةــل
يف توضةحه ،وال يف خمتصره ،وكذلا ابن فرحون يف الفصل الذي ذكر فةه املسائل اليت يعك التربيـز؛
فاجتهاد اجملتهد مرقدم على اجتهاد املرقلد كما ال فى.
وما ذكرمتوه من أنه ال فرق بني شا قيل األداء أو ببده هو كذلا  3...اهر لفا املـازري.

قال ابن عرفة يف تبريف الرجوع عن العهادة" :هو انترقال العـاهد ببـد أداء [شـهادته] 4بـامر إىل عـدم
اجلزم به دون نرقةضه ،فةدخل انترقاله إىل شا على الرقولني :بان العـا حـاكم وغـري حـاكم 5وقةـد]

6

ببــد أداء شــهادته هــو ــاهر الروايــات ،و ــاهر لفــا املــازري صــدقه علــى مــا قيــل األداء فبلةــه حــذف

لفــا ببــد أداء] 7شــهادته" 8انتهــى .وعلــى فــر صــحة شــهادة العــاهدين يف النازلــة فرقــد بلغــين أهنمــا
مل يفسرا ما...

9

[-7شروط االشهاد على صياأل الصاد في بيع الفضولي]

10

وسـ،ل رضــي اهلل عنــه :أعــين البالمـة أيب زيــد هــل يكفــي يف صـةاح الصــائح 11علــى بةــع فضــويل

شــاهدين عــدلني ،أو ال تبتــرب شــهادهتم إال إذا كانــا مــن شــهود احملــل 12كمــا زعمــه بب ـ

الب ـوام ،ومــا

 - 1زيادة من األصل -املختصر الفرقهي -ساقطة يف املخطو .
 - 2املختصــر الفرقهــي ،حممــد بــن عرفــة ،حترقة ـ حــافا عيــد الــرمحن حممــد خــري ،مســجد ومركــز الفــاروق عمــر بــن اتطــا  ،ديب،
2014م  ،ج ،09ص.423
 - 3تلف يف هناية اللوحة.10
 - 4زيادة من األصل -املختصر الفرقهي -لت كل املوضع.
 - 5يف هامش الصفحة كتب(األول من الرقولني ل صفهاين شارح احملصول والثاين للرقرايف وكذا يف احلطا )
 - 6زيادة من األصل -املختصر الفرقهي -لت كل املوضع.
 - 7زيادة من األصل -املختصر الفرقهي -لت كل املوضع.
 - 8املختصر الفرقهي ،ج ،9ص ص .422،423
 - 9هناية اجلزء املوجود من املخطو .
 - 10املسالة من األحكام والرقةد ،ص ص.13-12
 - 11صةاح الصائح :ما يثيت اعكا املالا من صةاح.
 - 12شهود احملل :العهود الذين انتصيوا للعـهادة بـني النـاس يف ذلـا احملل"االختصـاص االقلةمـي" ويوضـح هـذا كـالم اجملةـب
ببده" :أنه يكفي عدالن سواء كانا منصوبني للعهادة أم ال.
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ترقــول يف هــذا الصــةاح إذا وقــع بعــاهد واحــد هــل يصــح مــع ميــني مدعةــه؛ ألنــه لــةس مبــال ولكنــه يــؤول
إلة ــه ،أو ال يكف ـي فة ــه إال التف ــرد ؟ وه ــل يع ــك يف ه ــذا الص ــةاح أن يك ــون عل ــى م ــن بة ــده الع ــيء
الـميةع؟ أو صةاحه عند العهود ٍ
كاف ،مسبه الذي ذلا العيء بةده أو ال ؟ واإليالق هـو الـذي
َ
يظهــر حمليــا؛ ألن عــدم الرضــا قــد حصــل عنــد العــهود ،وأي فائــدة يف بلــوى اتــرب للمعــكي أو عــدم
بلوغه ؟ فاجب على املسائل كلها واهلل يثةيا والسالم.
فاج ــا  :برقول ــه وبب ــد ،فإش ــهاد ال ـ ـ َميةع علة ــه مال ــه ال مي ــكي أن ــه يكف ــي ع ــدالن ،سـ ـواء كان ــا
منصوبني للعهادة أم ال ،وكثري مل ينتصب ا أعدل ن انتصب ا .وال يلتفـت لكـالم ذلـا الـيب .
أمــا إذا شــهد عــدل واحــد فالــذي ترقتضــةه قاعــدة االكتفــاء بــه يف األم ـوال ومــا يــؤل إلةهــا مــن الةمــني
االكتفاء به هنا مبها ،ومل يظهر ما يبار الرقاعدة ،وال يعك الصةاح على املعـكي كمـا هـر؛ ألن
البلماء إمنا كتيوا باإلشهاد كما هو مفهوم كالم املفةد الذي نرقلته لا أوالً.
قل ــت :ون ــص ك ــالم املفة ــد ال ــذي أش ــار إلة ــه م ــن ال ــدعوى واإلنك ــار لل ــرعةين 1قل ــت الب ــن]

2

الرقاسم"،أرأيت رجالً بـاع مـاالً وصـاحب املـال حاضـر حـى بةـع علةـه و اسـتحل بـه فـرج] 3ببـد ذلـا،

فرقــال :قــال مالــا :كــل مــال بةــع أو تُصــدق بــه وصــاحيه حاضــر ينظــر حــى بةــع أو تُصــدق بــه مث أراد
الدعوى فةـه ببـد ذلـا فلـةس ذلـا لـه؛ ألن ذلـا مكـر وخديبـة إذا كـان يف بلـد غـري مرقهـور بالطاعـة،
وأما بلد السائية والغلية فرقد يكـون ذلـا حبضـرته وال ينكـر؛ فـال يضـره السـكوت إذا كـان مغلوبـاً راجةـاً
احلجة أبداً عند من يرى اإلحدا يف ماله فةُعهد علـى ذلـا ويرقـول :املـال مـايل وال أجةـزه وال أرضـى
فبل غريي فةه؛ غري أين مغلو وال أقدر على أخذه .قال وأما إذا بلغه عن ماله إنه بةع علةه فلم يرقـم
حبداان ذلا ،ومل يغري ،وال أشـهد عـدوالً علـى اإلنكـار لـذلا الفبـل؛ فـذلا رضـى بـاليةع وتسـلةم لـه؛
وذلا أنه ساعة بلغه وعرف وسكت فرقد رضي باليةع ونفذ املال ملن أخذه".4

 - 1علــي بــن حممــد أبــو احلســني الــرعةين(666-592ه ــ) الفرقةــه ،البــامل العــاعر ،أخــذ عــن إبــن زرقــون ،وأيب حممــد عيــد الكيــري،
وغريهم كثري ،متةو يف علم الواائ  ،له قصائد عدة ،وكتا يف الواائ (الذيل والتكملة لكتا املوصل والصـلة ،حممـد يـن حممـد
املراكعي ،حبرقة أحسان عياس ،دار الثرقافة ،لينان1965 ،م ،السفر األول ،الرقسم األول ،ص).324
 - 2زيادة من األصل -مفةد احلكام -لت كل املوضع.
 - 3زيادة من األصل -مفةد احلكام -لت كل املوضع.

 - 4املفةد للحكام فةما يبر م من نوازل األحكام ،هعام بن عيد اهلل بن هعام األزدي الرقرييب ،حترقة حممد ين عيد الكرمي
جنةب ،مركز جنةيويه للمخطويات وخدمة الكا  ،مصر2012 ،م  ،ج ،2ص.257
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مث نرق ــل ص ــاحب املفة ــد بب ــده ك ــالم املس ــتخرجة يف ال ــذي يُي ــاع علة ــه مال ــه وه ــو حاض ــر؛ ق ــال

يف آخــر كالمــه :و"كــذلا إذا باعــه وهــو غائــب وهــو يدعةــه أيضـاً لنفســه ،فةُيَّـلَـو صــاحب املــال ذلــا،
فــال يغــري وال ينكــر وال يعــهد علــى ذلــا عــدوالً ،مث قــام يطليــه ببــد ذلــا ،فــال ســيةل لــه إىل ذلــا،
وال إىل نه" 1واهلل املوقف.انتهى منه.

[-8هأل يكفي أداء الشهود شهادتهم عند من يثق به القاضي]

2

خاييت سةدنا البالمة أبا زيد برقويل :سةدي وحيةيب ألف ألف سالم علةا أما ببد ،فمسالة

أداء الع ــهود عن ــد الرقاض ــي ،وفت ــوى الس ــةد إب ـراهةم ب ــن قاس ــم ب ــن س ــبةد 3ب ــاالجتزاء بوق ــوف حاجي ــه
علةه إن كان حاضراً ،أو يرقول أشهد باملضمن .نرقلت تلا الفتوى من ورقة ناولنةها السةد عيد الكرمي
بن السةد حممد الصاد؛ وهي ورقة قدمية خبط عتةـ أذهـب اليلـى منهـا ببـ األلفـا  ،مث أين راجبـت
م ــا عن ــدي م ــن األص ــول؛ أي م ــا أمكن ــين منه ــا لبل ــي أج ــد م ــا يوافـ ـ ذل ــا ال ــذي ق ــال ،فل ــم أق ــف
إال عل ــى الف ــائ للونعريع ــي م ــن فت ــوى وال ــده الس ــةد قاس ــم البرقي ــاين 4مب ــا نص ــه":االستفس ــار الحـ ـ

للمعــهود علةــه ،5وإمنــا احلـ والنظــر فةــه للرقاضــي؛ وســييه إمــا إمجــال أو احتمــال عنــد الرقاضــي يف كــالم

الع ــاهد ،فةتطل ــب احل ــاكم زوال ذل ــا بنفس ــه ،ومب ــن يث ـ ب ــه ــن تك ــون فة ــه أهلة ــة الض ــيط مل ــا ي ــذكر
العاهد".

6

 - 1املفةد للحكام  ،ج ،1ص . 259مع اختالف يف البيارة األخرية ففي النسخة املطيوعة املبتمدة من املفةد" ،فال سيةل له إىل
ذلا ولةس له الثمن"
 - 2اإلحكام والرقةد  ،ص ص.10-9
 -3إبراهةم بن قاسم بن سبةد بن حممد البرقياين التلمسـاين 808(.ـ 880-هــ) قاضـي اجلماعـة بتلمسـان ،أفـى وتـوىل الرقضـاء هبـا
ببــد عــزل ابــن أخةــه البالمــة حممــد بــن أمحــد بــن قاســم .أخــذ عــن والــده وغــريه مــن علمــاء تلمســان .أخــذ عنــه البالمــة أمحــد
الونعريسي ،وأاأل علةه ،ونرقل عنه يف كتيه (.نةل االبتهاج ،ج ،1ص .65شجرة النور ،ج ،1ص).383
 -4أبــو الفضــل قاســم بــن ســبةد البرقيــاين(ت854هـ ــ=1450م) قاضــي اجلماعــة بتلمســان ومفتةهــا .لــه اختةــارات خارجــة عــن
امل ــذهب ،أخ ــذ ع ــن وال ــده وغ ــريه ،رح ــل للح ـ س ــنة  830ه ـ ـ وحض ــر إم ــالء اب ــن حج ــر احل ــافا وأج ــازه وحض ــر أيض ـاً درس
حممــد بــن مــرزوق حفةــد احلفةــد ،نــب املــازوين ،الرصــاع ،ابــن زكــري والونعريســي
اليســايي .وأخــذ عنــه ابنــه أبــو ســامل وحفةــده َّ
وغريهم ك ثري .له تبلة على ابن احلاجب الفرعي وأرجوزة تتبل بالصوفةة يف اجتماعهم على الذكر (نةل االبتهاج ،ص .365
شجرة النور ،ج ،1ص ص).368-367
 -5يف النسحة املطيوعة املبتمدة إضافة كلمة"فةه" مع االشارة لكوهنا ساقطة من بب النس .
 6املنه الفائ واملنهل الرائ واملبأل الالئ ب دا املوا وأحكام الواائ  ،أمحد بـن نـي الونعريسـي ،دراسـة وحترقةـ عيـد الـرمحن
بن محود ،دار اليحو والدراسات اإلسالمةة وإحةاء الكا  ،ديب ،2005 ،ج ،1ص.380
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وســاق يف ذلــا فتــوى أليب احلســن الصــغري ،1مث ببــدها فتــوى ابــن لــب ،2مث ببــدها فتــوى ابــن

إسحاق الةزناسي ،3مث فتوى السةد قاسم اليت ذكرنا أنفاً.4

فهـ ــل سـ ــةدي نك ـ ــم علـ ــى الترقاض ـ ــي ببـ ــدما ايـ ــت عن ـ ــدي مـ ــن موجيات ـ ــه ،واكتف ـ ـي ب ـ ــاإلدالء
عنــد مــن أاـ بــه كمــا يبضــده فتــوى مــن ذكرنــا ،أو ال يرقــع احلكــم ،وإن وقــع فسـ حــى نصــل األداء
ت.
عند الرقاضي؟ اجب سةدي أُجر َ
فاج ــا  :إن م ــا نرقلت ــه ع ــن الف ــائ ه ــو يف استفس ــار؛ وه ــو أخـ ـص م ــن األداء؛ ألن ــه تفس ــري
ما أمجله يف أدائه واهلل أعلم.
مث إين راجبتــه اانة ـاً برقــويل :أنــه قــد برقــي علــى ســةدنا اجل ـوا عمــا ذكرتــه مــن االكتفــاء بتاديــة

العــهود عنــد مــن يث ـ فةــه الرقاضــي ،أو البــد مــن مياشــرة الرقاضــي بنفســه؛ فــإن مل يفبــل وحكــم بطــل
حكمه أو ال ييطل ؟.
فاجا اانةا برقوله :قـد كنـت كتيـت لـا أين وقفـت علـى اتـالف يف ذلـا ولكـن شـرد عـين
اآلن حمله ،واألحو مياشرته األداء؛ لغلية اجلهل على شهود الوقت والسالم.
غري(ت719هـ) من كيار املفتني يف املغر ويل الرقضاء بفاس.
ص َّ
 -1علي بن حممد بن عيد احل الزرويلي ،املبروف بايب احلسن ال ُ
أخذ عن راشد بـن أيب راشـد الولةـدي ،أيب احلسـن بـن سـلةمان ،أيب عمـران احلـوراين ،بـن مطـر األعـرج وعـن غـريهم .وأخـذ عنـه
عيد البزيز الغـوري قةـد عنـه ترقةةـداً علـى املدونـة وهـو مـن أحسـن الترقايةـد وأصـحها ،أبـو سـامل إبـراهةم التسـويل العـهري بـابن أيب
نةـي ،والرقاضــي أبــو الربكـات املبــروف بــابن احلـاج .قُةــدت عنــه ترقايةـد علــى التهــذيب والرسـالة ،ولــه فتــاوى قةـدها عنــه تالمذتــه
(الديياج ج ،2ص .119شجرة النور ،ج ،1ص .309األعالم ،ج ،4ص)334
 - 2فرج بن قاسم بن أمحد بن لب (782 -701هـ) إمام ومفيت غرناية ،كانت إلةه مـدار العـورى والفتـوى يف األنـدلس .أخـذ
عن الرقاضي املبروف بابن بكر ،أيب جبفر الزيات ،الناصر املعذايل وغريهم .وأخذ عنه أبو زكرياء السراج ،املنتوري ،قاسـم بـن
علي املالرقي ،اإلمام العاييب ،حممد بن عاصم وابنه أبو نةي بن عاصم وأخوه أبو بكر ،لسان الدين ابن اتطةب ،وحممد بـن
جزي .له تالةف يف مسائل من البلم كمسالة الدعاء إار الصلوات ،مسالة اإلمامة باألجرة ،وغريها(الـديياج ،ج ،2ص،139
وفةه الثبليب -نةل االبتهاج ،ج ،1ص .357شجرة النور ،ج ،1ص .331األعالم ،ج ،5ص)140
 - 3إبراهةم بن حممد بن إبراهةم بن عيد اهلل الةزناسي(ت794هــ)اإلمام احلافا الفرقةه ،قاضي اجلماعـة بفـاس ومفتةهـا .أخـذ عـن
أعــالم وعنــه احلفةــد ابــن مــرزوق وأاــأل علةــه كث ـرياً لــه فتــاوى كثــرية نرقــل الونعريســي يف مبةــاره مجلــة منها(.شــجرة النــور ،ج،1
ص.)344
 - 4فتوى ايب احلسن الصغري ،املنه الفائ  ،ص ص .378-373فتوى ابن لب ،املنه الفائ  ،ص ص .379-378فتوى
إبراهةم الةزناسي ،املنه الفائ  ،ص ص.379-378
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قلــت :نُرقــل يف ن ـوازل الــربزيل 1يف ج ـوا للصــائو 2مــا نصــه" :و إذا أخــرب احلــاكم مــن نصــل

لــه البلــم بالرقضــةة ،فةجبــل بعــاهدين ـن يبــرف يــرق احلكــم وميةــز بــني الظــن والعــا واالعترقاد]،

فةس ـ ــمبان ـ ــن أخربمه ـ ـا ،3ف ـ ــإذا حص ـ ــل م ـ ـا البل ـ ــم ،ردوه ـ ــا للح ـ ــاكم عل ـ ــى الرقط ـ ــع ،وجي ـ ـب البم ـ ــل
هبا ألن البلم هو مبرفة] 4املبلوم على ما هو به ،واحلـاكم اآلن ال ييـاح لـه احلكـم ببلمـه ،بـل لـو قةـل

ـت] 5أبــةح ــم اآلن احلكــم ببلمهــم لكــان ذلــا هــو األحســن
أنــه لــةس فةــه خــالف ملــا ببــد ولــو كنـ ُ
7 6

عندي ولكن منبهم من احلكم ببلمهم يف هذا الوقت هو احل والصوا ] "

[-9من أرسأل وديعة وأشهد على القبا ثم قام وارثه بعد أمد على وارث القابا]

8

وســ،ل الفرقةــه الرقاضــي ســةدي عيــد احل ـ  ،عــن قــاب مطلــب ام ـرأة بعــاهد توارقــت بــه علةــه،
لةوصله إىل عامل السلطان ،وببد حنو ععـرين سـنة قـام واراهـا علـى وار الرقـاب  ،يطلـب منـه إ هـار
ما يعهد ألبةه أنه أوصل ذلا املال إىل البامل املذكور.
فاجا  :بوجو إ هاره لـذلا ،وإن عجـز عنـه غـرم ببـد ميـني ياليـه ،الكمـال النصـا وميـني
الرقضــاء .مث أشــار يف جوابــه إىل ختـري اتــالف يف لــزوم الغــرم ،بســيب الســكوت الطويــل ،مــن اتــالف
 - 1أبو الرقاسم بن أمحد الربزيل اليلوي الرقريواين مث التونسي( 844 - 641هـ) اإلمام املفيت احلـافا ،عمـدة أهـل التحرقةـ  .أخـذ
عن ابن عرفة ،ابن مرزوق اجلد ،أبو احلسن اليطرين ،أمحد بن مسبود اليلنسـي املبـروف بـابن أيب حاجـة ،وغـريهم كثـري .وأخـذ
عنـه ابــن نـاجي ،الرصــاع ،حممـد بــن أمحـد عظــوم ،وابـن مــرزوق احلفةـد .لــه ديـوان كيــري يف الفرقـه ،احلــاوي يف النـوازل ،ولــه فتــاوى
كث ــرية يف فن ــون م ــن البل ــم (نة ــل االبته ــاج ،ج ،1ص ص .370-369ش ــجرة الن ــور ،ج ،1ص .352األع ــالم ،ج ،5ص
ص)173-172
 - 2عيد احلمةد بن حممد الرقريواين :املبروف بـابن الصـائو(ت486هــ) اإلمـام احملرقـ الفهامـة احلـافا .أخـذ عـن أيب بكـر بـن عيـد
الـرمحن ،أيب عمـران الفاسـي ،أيب حفــص البطـار ،ابــن حمـرز ،والســةوري وغــريهم .وأخـذ عنــه اإلمـام املــازري ،وأبـو احلســن احلــويف
وأبو بكر بن عطةة وغريهم .له تبل ة مهم على املدونة مبروف كمل فةه الكتـب الـيت برقةـت علـى التونسـي وأصـحابه يفضـلونه
على اللخمي(شجرة النور ،ص)174
 - 3يف ا امش يسمبان منهم حى نصل ما البلم فةؤديان عنده على الرقطع.
 -4زيادة من األصل-نوازل الربزيل -لت كل املوضع.
 -5زيادة من األصل-نوازل الربزيل -لت كل املوضع.
 - 6زيادة من األصل-نوازل الربزيل -لت كل املوضع.
 -7نوازل الربزيل،ج ،4ص ص179-178
 -8نوازل الزجلوي ،ص ص.330-328
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وم ــورو الطال ــب حاض ــر

وأاأل على جوابه شةخه البالمة الفرقةه سةدي عيد الرمحن بن عمر ،وأمـا الوالـد 1فكتـب علةـه:
احلم ــد هلل وح ــده ،وبب ــد ف ــاجلوا واهلل تبـ ــاىل أعل ــم ،أن الرق ــاب للمـ ــال مـ ــن امل ـ ـرأة لةدفب ــه للبام ــل،
ونمــل علــى أنــه دفبــه للبامــل ،وهــذا احلكــم
ال ضــمان علةــه ،إن كــان موتــه ببــد أن وصــل حملــل الــدفعُ ،
"
املرســل مبــه ليلــد
ـوت
ـ
مب
الــذي هــو عــدم الضــمان ،يســتفاد مــن مفهــوم قــول املختصــر :وتُضــمن الوديبــة
َ

إن مل يصـل إلةـه" .2فمفهـوم هــذا العـر أنـه إن مــات ببـد أن وصـل فـال ضــمان علةـه .واجلـوا أعــاله
إمنــا يتنــزل إن لــو قامــت أو واراهــا ،يف حةاتــه أو ببــد موتــه ،وكــان موتــه قيــل وصـوله حملــل الــدفع .وكتــب
َحممد بن أمحد وفرقه اهلل آمني.
فرجـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ــه ماسـ ـ ـ ـ ــكه إىل الفرقةـ ـ ـ ـ ــه السـ ـ ـ ـ ــةد عيـ ـ ـ ـ ــد احل ـ ـ ـ ـ ـ  ،فكتـ ـ ـ ـ ــب فةـ ـ ـ ـ ــه كتاب ـ ـ ـ ـ ـةً مطول ـ ـ ـ ـ ـةً،
وتلخةصـها :أن مــا اسـتدل بــه الوالـد حملــه مـا إذا مل يكــن إشـهاد التواـ  ،وأمـا مــا فةـه اإلشــهاد املــذكور،
ف ــال يترقة ــد وج ــو الض ــمان فة ــه مب ــوت الرق ــاب قي ــل وصـ ـوله إىل حم ــل ال ــدفع .هب ــذا تنتف ــي املبارض ــة
بني نصوص املختصر ،وإال فهو معكل ،وال يزيله إال بةان واضح.
مث أتـ ــى بـ ــه إىل العـ ــة سـ ــةدي عيـ ــد الـ ــرمحن ،فكتـ ــب فةـ ــه مـ ــا صـ ــورته :احلمـ ــد هلل ،ال شـ ــا
أنه إذا كان الدفع بإشهاد فال يربأ دافبه إال باإلشهاد ،واهلل تباىل أعلم.
والصوا قابضه بدل دافبه.
مث استدرك على نفسه مبا نصه :مث ببد كتيب ـذا حبثـت يف املسـالة يف شـرح املدونـة واملختصـر،

ببــد أن هــر يل إشــكال بــني مــا نــص علةــه يف الرســالة 3واملدونــة واملختصــر وغريمهــا ،مــن أن مــن أُمــر
بالــدفع إىل غــري الةــد الــيت ائتمنتــه ،ال يـربأ إال باإلشــهاد وإقـرار الرقــاب  ،وبــني مــا نــص علةــه يف املدونــة

4

واملختصــر ،مــن أن الرســول إن مــات ببــد وص ـوله ليلــد املــامور بالــدفع إلةــه ،ال ضــمان علةــه ،فوجــدت
 - 1لفا "الوالد" يف نوازل الزجلوي تبود على َحممد بن أمحد الزجلوي صاحب النوازل.
 - 2خمتصر خلةل،ص. 187
 _3م الرسالة ،أبو حممد عيد اهلل ابن أيب زيد الرقريواين النفزي ،دار الفكر ،لينان ،ص .87
 - 4املدونة ،مالا بن انس ،دار الكتب البلمةة ،لينان1994 ،م ،ج ،4ص.354
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العـة حممـد اترشـي 1نرقـل يف كيــريه عـن شـةخه األجهـوري 2الفـرق بةنهمــا ،وأنـه إمنـا ضـمن يف املســالة
األوىل لكونـ ــه مـ ــاموراً باإلش ــهاد عنـ ــد الـ ــدفع ،فلـ ــم يُعـ ــهد ،فةضـ ــمن لكونـ ــه حة ـ ـاً ،ويف مس ــالة الثانةـ ــة
قـ ــد مـ ــات ،فةحمـ ــل علـ ــى أنـ ــه أشـ ــهد عنـ ــد الـ ــدفع 3،وعلـ ــى هـ ــذا فمـ ــا اعـ ــك

مـن نـص املختصـر صـحةح ،وقــد رجبـت إىل قولـه ،فبلةـه إذا مل يوجــد املـال املرقيـو

بـ ــه السـ ــةد املـ ــذكور

فإن كيار وراته نلفون ما يبلمون له سيياً ويربءون ،كما نص على ذلا يف املدونة.5

4

يف تركـة الرقــاب ،

مث أكم ــل جواب ــه بإيض ــاح م ــا ن ــص علة ــه األجه ــوري لتلمةـ ـذه امل ــذكور ،ول ــذلا رج ــع برجوع ــه
إىل ما قاله الوالد ،نفبنا اهلل وإياهم بالبلم آمني.
[-10مقدار ما يأخذه القاضي ومساعدوه في قسمة التركات]

6

وس ــ،ل الرقاض ــي س ــةدي عي ــد احل ـ ع ــن ق ــدر م ــا ياخ ــذه الرقاض ــي والع ــهود والب ـراف يف قس ــم
الككات.
فاجـا  :أمـا ببـد فـإن البــادة املسـتمرة الرقدميـة الـيت تلرقةناهـا عــن آبائنـا ،و ـن يرضـى مـن النــاس
أن الرقاضي له نصف األجرة ،واآلخر يرقسم أنصافاً بني العهود والبراف ،وأما األعةان فال فائدة ـم،
فـ ــإن أخـ ــذوا شـ ــة،ا فرقـ ــد أخـ ــذوا مـ ــا ال نـ ــل ـ ــم ،وقـ ــد بلغـ ــين أن العـ ــة السـ ــةد عمـ ــر يبـ ــين الكيـ ــري
ابن عيد الرقادر التنةالين جبل لكل مثرقال مزونتني.

 - 1أبو عيد اهلل حممد بن عيد اهلل اترشي(ت1001هـ) شة املالكةة إلةه انتهت الرئاسة مبصر .أخذ عن والده ،الربهان اللرقاين،
النــور األجهــوري وغــريهم .وأخــذ عنــه العــة علــي النــوري ،أمحــد العــريف الصفاقســي ،علــي بــن خلةفــة املســاكين ،علــي اللرقــاين،
مشـس الـدين اللرقـاين وأخـوه داود ،أمحـد العــربخةيت ،أبـو عيـد اهلل السـلموين وحممـد بـن عيــد اليـاقي الزرقـاين ،وباإلجـازة أبـو ســامل
البةاشي .له شرح كيري وصغري على املختصر (.شجرة النور ،ج ،1ص .459األعالم ،ج ،2ص).303
 - 2شرح األجهوري على املختصر ،خ .ر  ، 05183م .و ،تونس .247 – 246 /5 :قوله" :قلت املرقصود حبمله علـى أنـه
أوصله براءة الرسول فرقط ال براءة املرسل  ،أو أن قوله :أو املرسل إلةه املنكر يف مسالة ما إذا كان الرسول حةاً  ،وقوله :ومبوت
املرسل إلةه .يف مسالة ما إذا مات الرسول".
 - 3شرح خمتصر خلةل ،حممد بن عيد اهلل اترشي ،دار الفكر للطياعة بريوت ،ج ،6ص.114
 - 4يرقصد َحممد البامل الزجلوي.
 - 5املدونة،ج  ،4ص.354
 - 6الغنةة ،ص.419
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وس ـ،ل الســةد أمحــد بــن حممــد اجلــزويل ،2وفرقــه اهلل ع ـن رجــل ويل الرقضــاء بــني النــاس يف بلــدة
ُ
منرقطبــة عــن املــدن ،ومــن عــادة اليلــدة املــذكورة يتبــايون الــديون بةــنهم ،فمــى قــام أحــد علــى غرميــه،
ولـه غرمـاء غـريه غـائيون ،رفبــه للحـاكم وكلفـه بادائـه ،فـإن مل يتةســر علةـه أدا ه قُـوم علةـه ،وباعـه عرقــاره
وعروضــه ،مث ياخــذ الرقاضــي املــذكور ععــر ذلــا املــال مث يفلســه ،هــل هــذا البعــر جيــوز يف شـريبة اهلل،
ويكون على الغرمي أو على ر الدين ،أو حرام؟ أجةيوا سادتنا ولكم األجر والثوا .
فاجـ ــا  :إن الرقاضـ ــي املـ ــذكور إن جبـ ــل لـ ــه السـ ــلطان أو خلةفتـ ــه ،أو قيةلتـ ــه إن مل يكونـ ــا،3
عل ــى الرقض ــاء أج ــرة ،وجبل ــه ورزق ــه وم ــا يرق ــوم ب ــامره ــا مس ــت حاجت ــه وض ــرورياته إلة ــه ف ــال ينيغ ــي
لــه أن ياخــذ عُ ُعـ ُر مــا ذكــر ،وإن مل جيبــل لــه ذلــا ولــةس عنــده مــايرقةم بـاَوده 4وأَود عةالــه ،ومــن جتــب

علة ــه نفرقت ــه وك ــان الرقض ــاء يع ــغله ع ــن التكس ــب واجل ــري عل ــى ال ــنفس والبة ــال؛ ج ــاز ل ــه أن ياخ ــذ
مــن ذلــا بــاملبروف ،ومبوافرقــة الغرمــاء ومــن يضــارعهم مــن اتصــماء .وإذا قلنــا جب ـواز ذلــا مــن عُعــر
مـ ــا وج ــد بةـ ــد املفل ــس وكـ ــان ذل ــا ب ــإذن الغرمـ ــاء ،كـ ــان ذلـ ــا علـ ــةهم ال علـ ــى املفل ــس؛ ألن نفبهـ ــا
م ال للمفلس ،فال يرجبون علةه بعيء ا أخذه الرقاضي أجرة له على ما ترقتضةه قواعد الفرقه.
وقـ ــد عُلـ ــم مـ ــا ذكـ ــر األئمـ ــة فـ ــةمن ياخـ ــذ أجـ ــرة الرقسـ ــمة مـ ــن الرقضـ ــاة ،وإن كـ ــان لـ ــه جب ـ ـالً
مــن الســلطان أو مــن يرقــوم مرقامــه :قةــل باحلرمــة ،وقةــل بالكراهــة ،وقةــل باإلباحــة ،وتــرك ذلــا حةــث
كــان لــه مــن الســلطان أو الرقيةلــة مرتيـاً وأجـراً أســلم وأوىل .واهلل ريب عــز وجــل أعلــم وأحكــم .وبــه يرقــول
كاتيه عن عجل وقل اليال وتزاحم االشتغال عيد ربه وأسري ذنيه.
قلـت :5مــع أن اإلمـام املــازري رمحـه اهلل نــص علـى أن االرتـزاق مـن بةــت املـال إن كــان الرقاضــي
تبـني علةـه الرقضــاء وهـو غـين عــن االرتـزاق؛ فإنــه ينهـى عـن أخــذ البـو علـى الرقضــاء؛ ألن ذلـا أبلــو
 - 1اإلحكام والرقةد ،ص ص.9-8
 - 2أبــو حممــد أمحــد ابــن حممــد (ت1036ه ــ) علــم جلةــل مــن علمــاء قــورارة ،أخــذ عــن احلــاج بلرقاســم صــاحب الزاويــة املعــهورة
بتمةمون ،وأخذ عنه حبوص بن عيد الرقادر ،وأبنائه :احلاج بلغةث ،حممد عيد اهلل واحلاج الصويف(.سلسلة النواة ،ص).294
 - 3تبود على السلطان وخلةفته.
 - 4األود :مببأل االعوجاج والثرقل( ،الصحاح تاج اللغة ،وصحاح البربةة ،ج ،2ص)442
 - 5ضمري املتكلم يبود على الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي يف اإلحكام والرقةد.
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إىل املهابــة وأدع ــى للنف ــوس علــى اعترق ــاد التبظ ــةم واجلاللــة .وإن ك ــان الرقض ــاء تبـ َّـني علة ــه وه ــو حمت ــاج

إىل يلــب الــرزق مــن بةــت املــال ،ســاى لــه أخــذ ذلــا1؛ وهــذا مــع وجــود بةــت املــال ،فكةــف بــذلا
مـع فرقدانــه ،فةكــون الفــر للمحتــاج جــائزاً ،يــدل علةــه مــا يف شــرح ابــن النــا م علــى الباصــمةة نصــه:
"وقد وقفت على فتةا للخطةب العهري أيب الرقاسم ابن جزي 2رمحه اهلل ،يف التخفةف يف أخذ الرقضـاة

اإلجــارة علــى تبلــةم كتــب الرســوم ،فــاحرى علــى كتيهــا .كــان ســ،ل عنهــا مــن تلمســان ونــص الس ـؤال
واجلوا  :وأما املسالة السادسة :وهي ما ايت علةه أي على الرقاضي ،من أنه كان يرقسم أجرة الواائ
م ــع الع ــاهدين الرقاع ــدين مب ــه ،فةنظ ــر ف ــإن ك ــان فةه ــا عم ــل ،م ــن تية ــة البرق ــود وإص ــالحها وتبل ــةم
الكـاتيني ،فـذلا جــائز لـه ،وإن كــان تـدعوه لـذلا ضــرورة لكونـه ال يُبطـى لـه مـن بةــت مـال املســلمني
ما يكفةه ،فةسـامح يف ذلـا ألجـل الضـرورة ،علـى أنـه كـان ينيغـي لـه أن ينـزه نفسـه عنـه .وأمـا إن كـان
ال يبمل يف ذلا عمالً ،وال تدعوه لذلا حاجة وال ضرورة ،فرقد أساء يف ذلا واهلل أعلم".
[-12هأل يجول للمحكوم عليه مخاصمة القاضي]

3

4

و ــا أدى إلةــه الزمــان وفســاده وجهــل البــام وعنــاده ،أين حكمــت علــى شــخص وأوجيــت علةــه
أمراً فاغتا قريب له؛ وهو كيري من كربائهم يعريون إلةه باألكف واألصابع وتنتهي إلةه مـن أهـل بلـده
املط ـ ــامع .وك ـ ــاد أن يتمة ـ ــز م ـ ــن الغ ـ ــةا وأن ـ ــف م ـ ــن احلك ـ ــم ،وبل ـ ــو ب ـ ــذلا إىل أن اس ـ ــكفبين ،ويل ـ ــب
م ــين املخاصـ ــمة يف ذل ــا ،فاجيتـ ــه أن ال جيـ ــوز لـ ــا خماصـ ــميت .فكتي ــت يف ذل ــا لع ــةخنا أيب زيـ ــد،
وساعدين يف جوابه على منع خماصمته إياي ،مث واهلل تباىل بفضله ورمحته كفاين مهه.

 - 1مواهب اجللةل ،ج ،8ص.113
 - 2حممد بـن أمحـد بـن جـزي الكلـيب الغرنـايي(741-693ه ــ) اإلمـام احلـافا .أخـذ عـن ابـن الـزبري والزم ابـن رشـةد ،وأخـذ عـن
حممـد وأبـو بكـر أمحـد وعيـد اهلل،
الرقاضي ابن بريال ،أبا الرقاسم بن العا  ،ابن الكمال والويل الطنجايل وغريهم .وعنه أبنا ه َّ
لسان الدين ابن اتطةب وإبراهة م اتزرجي وغـريهم .لـه وسـةلة املسـلم يف هتـذيب صـحةح مسـلم ،الرقـوانني الفرقهةـة يف تلخـةص
مــذهب املالكةــة ،التنيةــه علــى مــذهب العــافبةة واحلنفةــة واحلنيلةــة ،ترقريــب الوصــول إىل علــم األصــول ،وغريهــا (.نةــل االبتهــاج،
ج ،1ص ص  .507-506شجرة النور ،ج ،1ص ).306
 - 3شرح ابن النا م لتحفة احلكام البن عاصم األندلسي ،حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن عاصم ،دراسة

وحترقة إبراهةم عيد سبود اجلنايب ،دار ابن حزم ،لينان2013 ،م ،م  ،1ص ص.349-348
 - 4اإلحكام والرقةد ،ص ص.12-11
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إىل أن وقبت يف مثل تلا الورية ببد هذا مبدة ،ومسبت أن احملكوم علةه يف هذه يريد مـا أراد
مين األول من املخاصمة.
فخاييــت شــةخنا أبــا زيــد برقــويل :واإلعــالم حملينــا يف اهلل أيب زيــد حفظــه اهلل وســلمه أن ينظــر
يف هــذا النرقــل ويكتــب مــا صــح عنــده فةــه نــص .ويف تيصــرة ابــن فرحــون" :وال ينيغــي أن ي ـَُم َّكن النــاس

من خصومة قضاهتم؛ ألن ذلا ال لو من وجهـني :إمـا أن يكـون عـدالً فةُسـتهان بـذلا فةؤذى ]،1
وإم ــا أن يك ــون فاس ــرقاً ف ــاجراً وه ــو أحل ـن حبجت ــه ــن ش ــكاه ،فةيط ــل حرق ــه ويتس ــلط ذلا الرقاض ــي]

2

عل ــى الن ــاس .وق ــال اب ــن الرقاس ــم يف الرقاض ــي يُب ــزل فة ــدعي الن ــاس أن ــه ج ــار عل ــةهم ،أن ــه ال خص ــومة
بةنهم وبةنه ،وال ينظر فةما قالوا عنه ،إال أن يرى الذي ببده جـوراً بةنـاً فـريده ،وال شـيء علـى الرقاضـي

من تنيةه احلكام".3

فاجــابين مبــا نصــه :وببــد فالنرقــل أعــاله ــاهر املبــأل صــحةح امليــأل ،وبــه يرقــول عيةــد ربــه تبــاىل
عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به.
[-13هأل تكفي الشهادة على خط القاضي لحمأل حكمه على الصحة دون تزكية؟]

4

شــورى يف نازلــة العــة عيــد الــرمحن واحلــاج عيــد الرقــادر كتيــت فةهــا لعــةخنا أيب زيــد مــا نصــه:
فرقد حضر لدى كاتيه العة عيد الرمحن واحلاج عيد الرقادر يف شان ما سي عنـدك خـربه مـن الكـراء،
ف خط الرقاضي لدي شاهدان زُكةا تزكةة الوقت ،فوافرقت خصمه على التبريف بالرقاضي ،فـادعى
فَـ َبَر َ
موقف ـاً يف مــن عرفــه فاجلتــه لــه .فهــل يكفــي التبريــف فرقــط يف الرقاضــي ونمــل خطابــه علــى الصــحة،
أم البد من تزكةته ؟

 - 1زيادة من األصل-التيصرة احلكام -لت كل املوضع.
 - 2زيادة من األصل-التيصرة  -لت كل املوضع.
 - 3التيصرة ،ج ،1ص ص.87،88
 -4اإلحكام والرقةد ،ص.11
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ويف واةرقة الكراء أنه اككى اجلنان اال سنني ععـرون أوقةـة 1لكـل عـام ،فرفـع املكـكي وجةيـة
األع ـوام الثالاــة مباينــة .وهــذا الفصــل األخــري العــة عيــد الــرمحن هــو الــذي أراد إهنــاءه لكــرمي علمــا
والسالم.
فاجا برقوله :وببد فالعاهدان على خط الرقاضي إذا ُوجد فةهمـا شـر العـاهد علـى اتـط؛

وهو كونه فطناً عارفاً باتطو و ارستها كما يف التيصرة 2وابن عرفة ،3مـع عدالـة الوقـت ،ايـت بـذلا
حكــم الرقاضــي ،ونمــل علــى الصــحة حةــث كــان قاضــي حنــو فــاس مــن مــدن اإلســالم نمــل مــا حتمــل
واهلل املوف .
قلت :ودلةل فتوى شةخنا حفظه اهلل ما نرقله ابن النا م شارح الباصمةة يف شرحه لـنظم أبةـه،

قــال فةــه" :ويعــهد بــذلا أيضــا مــا حكــاه ابــن أيب زيــد 4عــن أصــيو 5قــال إن جــاءه -يبــين الرقاضــي-
بكتــا قــا ٍ ال يبرفــه ببدالـ ٍـة وال سـ ٍ
ـخطة ،ف ـإن كــان مــن قضــاة األمصــار اجلامبــة ،6كاملدينــة ومكــة

 - 1األوقةة وهي الدرهم العرعي الذي يبادل عُعر مثرقال( 50.4حية شبري209116/ى)(.النرقود املغربةة ،ص .55مبلمة
الفرقه املالكي ،ص)280
 - 2تيصرة احلكام ،ج ،1ص.443
 - 3املختصر الفرقهي ،ج ،9ص.352
 - 4عيـد اهلل بــن أيب زيــد عيــد الــرمحن النفــزي الرقـريواين(ت386هــ) :إمــام املالكةــة يف وقتــه ،أخــذ عـن فرقهــاء بلــده وعـ ّـول علــى ابــن
الليــاد وأيب الفضــل املمةســي ،وعــن غــريهم .أخــذ عنــه أبــو بكــر بــن عيــد الــرمحن ،أبــو ســبةد الرباذعــي ،الليةــدي ،ابــن األجــدايب
وغريهم كثري .له كتا النوادر والزيادات على املدونة ،وخمتصر املدونة ،وعلةهم املبـول يف املـذهب ،ولـه أيضـاً :هتـذيب البتيةـة،
وغــري ذل ــا كثري(.ترتةــب امل ــدارك ،ج ،6ص ص .217-215الــديياج امل ــذهب ،ج  ،1ص ص.429-427شــجرة الن ــور،
ج ،1ص ص)144-143
 -5أصيو بن الفرج بن سبةد بن نافع املصري(ولد ببد سنة 150ه ـ 225 -هــ) اإلمـام الفرقةـه احملـد  .روى عـن الـداودي ،نـب
بن سالم ،عيد الرمحن بن زيـد.مسع ابـن الرقاسـم ،أشـهب وابـن وهـب وتفرقـه مبهـم .وكـان كاتيـاً البـن وهـب ،روى عنـه الـذهيب،
اليخاري ،أبو حا الرازي ،ابن وضاح ،حممد بن أسد اتعين وسبةد بن حسـان .تفرقـه بـه ابـن املـواز  ،ابـن حيةـب  ،أمحـد بـن
زيـد الرقـرييب وابـن مـزين وغـريهم ،قـال فةــه ابـن املاجعـون "مــا أخرجـت مصـر مثــل أصـيو" .لـه كتــا األصـول ،تفسـري حــديث
املويا ،آدا الصةام ،كتا مساعه من ابـن الرقاسـم ،كتـا املزارعـة ،كتـا آدا الرقضـاء وكتـا الـرد علـى أهـل األهـواء وغـري
ذلا(..الديياج املذهب  ،ج ،1ص ص .300-299شجرة النور ،ج ،1ص )99
 - 6كلمة"اجلامبة" غري موجودة يف األصل-شرح ابن النا م-
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والب ـراق والعــام ومصــر والرقــريوان واألنــدلس ،فلةنفــذه .وإن مل يكــن يبرفــه؛ َمـ ـح َمل مثــل هــؤالء علــى

الصحة ،أما قضاة الكور الصغار فال ينفذ حكمه حى يسال عنه .انتهى"

1

[-14هأل يجول للقاضي نقا حكمه المنبرم بسبب أمر يير محقق الحدوث؟]

2

و ا وجد خبط الرقاضي مـا نصـه :و ـا كـاتيين بـه العـة السـةد عيـد الـرمحن بـن عمـر فرقـال :إىل
األخ احملــب يف اهلل حممــد عيــد احلـ ابــن الســةد عيــد الكــرمي ألــف ســالم وببــد ،فـإن حممــد عيــد اهلل بــن
العــة خبــد واحلــاج حممــد بــن احلــاج أمحــد بــن أبــاخي أخـرباين أنــا كنــت حكمــت ــم مبباوضــة اجلنــان
الذي َحيَّ َسهُ العة أبو نـي بيـين تـامرت باصـل يف بلـدة املنصـور؛ ملـا ايـت عنـدك مـن الغيطـة يف ذلـا
للحـيس ،وأنــا رجبــت عـن ذلــا احلكــم ،وســاالين هـل نــل ذلــا أم ال؟ فـاجيتهم بــان ذلــا ال جيــوز
إال بيةــان ســيب نرقضــه كمــا يف املختصــر 3وغــريه .وأمــا خــوف الف ـ فهــو أمــر مكقــب غــري حمرق ـ  ،فــال

يكون سيياً لرد احلكم املنربم والسالم.
المشاور للقاضي على كشفه رأيه للخصوم]
[-15عتاب ُ

4

و ــا كاتــب بــه الســةد عيــد احلـ ونصــه :شــةخنا وحيةينــا يف اهلل أيب زيــد بــن أيب حفــص الســالم
التام أما ببد ،فاين مل أكن أكتب للخصمني ما يسرمها اسكضاءً ما ،ومل أكتـب إال مـا يرقتضـةه حـال

مــن ادعــى إىل الكتابــة 5....غــامرة قلــيب ،وأدعــى وأنــه أتــاك ،وادعةــت وأهنــم مل يزال ـوا متصــممني إب ـراز
احلكم لا ،وكتب إلةهم اانةاً ،الَّبد من وقوفا على احلكم لتتذكر ،أو ميكنـوه ملـن يرضـونه؛ لةطالبـا
علةه ،فمن أين يتطـرق االسكضـاء ملـن فبـل هـذا ،ولـو أعلمـوين أهنـم أوقفـوك علةـه ال قمـت  6....فرقـد
ذكرت يف جوا العورى يف قضةتهما أنا ال تذكر احلكم الذي صـدر منـا مـن احملكـوم لـه ،فكلفتـه
أن يوقفا علةه لتتذكر ،فذهيا عين ومل أدر أيالبوك علةه أو ال وجاء ابـن السـةد عيـد الـر ببـد ذلـا

 - 1شرح ابن النا م على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام ،ج ،1ص.348
 - 2الغنةة ،ص.480
 - 3خمتصر خلةل ،ص.220
 - 4الغنةة ،ص.618
 - 5بةا يف الصفحة .618
 - 6بةا يف الصفحة .618
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وشياشة العا يف ذلا 1...ما هو حاصل ،فاللوم يتوجه على أهل الغمـارة 2حةـث مل يبلمـوين بـاترب
والسالم.
فاجابــه :وعلةــا أيهــا األخ ألــف ســالم وألــف ســالم حتةــة وإكـرام وببــد ،فرقــد خاييتــا مبحولــه
نصةحة وإرشاداً ،فإذا أنت مل تفهم قصدي ومرادي فإين قد ملتـا علـى تطمةـع اتصـوم بكثـرة الكتابـة
والــكدد ،فــرددت علــى ذلــا .ف ـإن أمــرت مــن يرق ـرأ علــةهم مــا خاييتــا بــه؛ فهــو ــا يزيــد يف يمبهــم
ويوهن حكما علةهم؛ فما هذه سرية السلف من قضاة البـدل ،فـإن سـريهتم أن يستعـريوا مـن يثرقـون
ببلمه ودينهّ ،فما أشاروا به علةهم نظروا فةه ،فما واف ما هر م تيبوه ،وما خالفه إن حترق خطؤه،
وما شكوا فةه أعادوا العـورى ،حـى يظهـر ـم احلـ  .ومـا بلغنـا أن أحـدهم أيلـع اتصـمني علـى تلـا
ـاور
العــورى الــيت تاتةــه مــن غــريه؛ ألن يف إيالعهمــا علةهــا حــط مــن قــدر املعــاور وحترقــري علــى املعـ َ

مــع عــدم الفائــدة؛ إذ ال يفهــم الب ـوام خماييــة البلمــاء علــى وجههــا ،ورمبــا فهم ـوا منهــا خــالف امل ـراد،
كما قال عيد الرمحن بن ع ـ ـوف لبمـر رضـي اهلل عنهمـا ملـ ـ ـا أراد أن طـب للنـاس مبـأل ،فـ ـامره بتـ ـ ـاخري
ذلا إىل املدينة كما يف صحةح اليخاري.

3

فإنـ ـ ــا قـ ـ ــد أبرمـ ـ ــت احلكـ ـ ــم مب ـ ـ ــا هـ ـ ــر لـ ـ ــا ببـ ـ ــد الع ـ ـ ــورى ،فمـ ـ ــا فائـ ـ ــدة تطمةـ ـ ــع احملك ـ ـ ــوم
علةـه يف مـراجبيت؛ إذ لـو قنـع مبـا عنـدي مـا رفـع خصـمه إلةـا ،وقـد أتـاين قلـت مل ييـ يل مبكـم كـالم
وم ــا عن ــدي كتي ــه الع ــاهدان بة ــنكم .وه ــذه نص ــةحيت ل ــا واهلل يوفرقن ــا وإي ــاك والس ــالم وكت ــب حم ــيكم
عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به.
قوله قد خاييتا مبحوله؛ نص مـا بـاحملول مـن اتطـا ببـد االفتتـاح":إىل احملـب يف اهلل السـةد
عيد احل بن سةدي عيد الكرمي ألف سالم اهلل علةا ورمحة اهلل وبركاته وببد ،فرقـد أتـاين السـةد حممـد
 - 1بةا

يف الصفحة .619

 - 2قصر من قصور بودة الفوقانةة ،ييبد عن مرقر الوالية بـ 25كم
(حداـَنَا َنب بن ُسلَةما َنَ ،ح َّداَين ابن وه ٍ
ال :أَخيَـَرين ُعيَـة ُد اللَّه
سَ ،عن ابن ش َها ٍ  ،قَ َ
بَ ،ح َّداـَنَا َمال ٌ
َُ
 - 3احلديث َّ َ ُ َ
اَ ،وأَخيَـَرين يُونُ ُ
َن عي َـد الـ َّـرمحن بـن عــو ٍ
َن َعيـ َـد اللَّـه بـ َـن َعيَّ ٍ
ب ُـن َعيــد اللَّـه ،أ َّ
ف َر َج َـع إ َىل أَهلــه َوُه َـو مبـ ًـأل ،يف آخـر َح َّجـ ٍـة َح َّج َهـا ُع َمـ ُـر
َ َ َ
ـاس ،أَخيَ ـ َـرهُ :أ َّ َ
ـاع النَّـاس َو َغو َغـاءَ ُهمَ ،وإين أ ََرى أَن ُمتهـ َل َح َّـى تَـرق َـد َم
فَـ َو َج َدين ،فَـ َرق َ
ال َعي ُد َّ
ني ،إ َّن املَوس َـم َجي َم ُـع َر َع َ
ـري املُـؤمن َ
الرمحَن :فَـ ُرقل ُ
ـت :يَـا أَم َ
ـوم َّن يف أ ََّول َم َرق ٍـام
ص ألَهل الفرقه َوأَشَراف النَّاس َوذَوي َرأيهم ،قَ َ
السنَّة َو َّ
املدينَةَ ،فَإنـ ََّها َد ُار ا جَرة َو ُّ
ال ُع َمُرَ« :ألَقُ َ
السالَ َمةَ ،وَختلُ َ
َ
ومهُ بال َمدينَة» ،اجلامع الصحةح ،حممد ب ن إمساعةل اليخاري ،حترقة حممد زهـري بـن ناصـر الناصـر ،دار يـوق النجـاة ،املدينـة
أَقُ ُ
املنورة1422 ،هـ ،ج ،5ص.67
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عيــد الــرمحن الغمــاري بــاحلكم الــذي كتيــت لــه علــى خصــمه ،وقرأتــه وفهمتــه ومل تــكك تصــمه حجــة.
مث ع ــاد إيل وذك ــر أن ــا كتي ــت إلة ــه لة ــاتةين ويبرض ــه عل ـ ـي اانة ـ ـاً ،فه ــذا ال يلة ـ ـ ب ــا ك ــل م ــن أت ــاك

مــن اتصــمني تكتــب مــا يســره؛ ألن إرضــاء اتصــمني ال ميكــن عــادة كمــا قــال احلريــري .1ومــن أيــن
فإذا حكمت على أحد ف يسه ،وإال فال ينرقطع عنا أبداً والسالم.
[-16إعا حكم القاضي بغير المشهور هأل ينقا حكمه]

2

ــا وجــد خبطــه منترقــداً بــه علــى الرقاضــي نصــه":وأمــا مــا ذُكــر مــن أن احلــاكم إذا حكــم باحــد
الرقولني فال نل نرقضه إمجاعاً ،فظاهر كالما سواء حكم باملعهور أو بالعـاذ ،وهـو خـالف مـا أتفـ
علةه احملرقرقون يف الرقضاة املرقلدين ،وأن من حكم بةنهم بالعاذ فإنه يُنرق حكمه.
فف ــي جـ ـوا لع ــة ش ــةوخ؛ ش ــةخنا س ــةدي عي ــد الرق ــادر الفاس ــي 3م ــا نص ــه" :املرقل ــد جي ــب
علة ــه اتي ــاع ُم َرقل ــده ،مهم ـا خ ــرج عم ــا وج ــب علة ــه وم ــا ه ــو املطل ــو يف حرق ــه ك ــان حكم ــه مطروحـ ـاً
علــى حســب مــا هــو مفصــل يف أحكــام الرقضــاة ،مث أن املرقلــد إن مل تكــن فةــه أهلةــة النظــر والكجــةح
على أصول إمامه يف األقوال املذهيةة ،تبني علةه اتياع ما رمسـوه مـن التعـهري ،فـإن حكـم بغـري املعـهور
مل يبترب حكمه ونرق

ورد علةه يف وجهه".4

"وقد نص علـى هـذا غـري واحـد مـن األئمـة ،ففـي أجوبـة أيب الفضـل البرقيـاين :ينظـر يف احلـاكم
الـ ــذي عـ ــدل عـ ــن املعـ ــهور إىل العـ ــاذ؛ ف ـ ـإن حكـ ــم لظنـ ــه أنـ ــه املعـ ــهور نرق ـ ـ حكمـ ــه ،وإن حكـ ــم
 - 1الرقاسم بن علي بن حممد بن عثمان ،أبو حممد احلريري اليصري ( 516 - 446هـ ) ،األديب الكيري ،صاحب " املرقامـات
احلريرية " مساه " مرقامات أيب زيد السروجي " .ومن كتيه " درة الغواص يف أوهام اتواص ،ملحة اإلعرا  ،صدور زمان الفتور
وفتور زمان الصدور يف التاري  ،توشةح اليةان ،وله شبر حسن يف ديوان وديوان رسائل(األعالم ،ج ،5ص).177
 - 2الغنةة ،ص .619-618
املفسـر الصـويف .أخـذ عـن والـده وأخةـه
 - 3عيد الرقادر بن علي بن يوسف الفاسي(1007ه ـ1091-هـ) الفرقةه احملرقـ  ،احملـد
ّ
أمحد وعم أبةه البارف الفاسي ،وعن عمه البريب الفاسي ،حممد الزيات ،ابن عاشر ،وأيب عيد اهلل السوسي وغريهم .وأخذ عنه
ابناه حممد وعيد الرمحن ،عةسى الثباليب ،أبو سامل البةاشي وولده وأخوه وأبناء أخةه ،أمحـد املبـروف بـابن احلـاج وغـريهم كثـري.
ومع غزارة علمه مل يتصدر لتالةف خاص وإمنا تصدر منه أجوبة عن مسائل س،ل عنها ،مجبها بب أصحابه يف أللد ،وكتب
عل ــى ص ــحةح اليخ ــاري ،وترمجت ــه واس ــبة أفرده ــا ابن ــه عي ــد ال ــرمحن يف ألل ــد حاف ــل مس ــاه حتف ــة األك ــابر مبناق ــب الع ــة عي ــد
الرقادر(شجرة النور ،ج ،1ص ص .456 -455األعالم ،ج ،4ص ص).42-41
 - 4األملةات الفاشةة يف شرح البملةات الفاسةة ،أيب الرقاسم البمريي ،خمطـو مبكتيـة العـة سـةد أمحـد ديـدي ،متنطـةط ،دون
رقم ،ص.85
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بــه مــع البلــم أنــه شــاذ ،إال أنــه تــرجح عنــده؛ فـإن كــان مــن أهــل النظــر و ــن يــدري الـراجح واملرجــوح-
وه ـ ـ ــذا يب ـ ـ ــز وج ـ ـ ــوده -مض ـ ـ ــى حكم ـ ـ ـه ،وإن مل يك ـ ـ ــن يف البل ـ ـ ــم هب ـ ـ ــذه املنزل ـ ـ ــةُ ،زج ـ ـ ـر ع ـ ـ ــن مواقبت ـ ـ ــه
مثــل هــذا ،وينيغــي أن يـ ُـؤ َخر عــن الرقضــاء إن مل ينزجــر؛ ف ـإن اإلمــام الــذي قدمــه والــذين قُـدم للحكــم
بةنهم إمنا يرضون منه احلكم باملعهور.
ويف ابـن عرفــة" :ال يبتــرب مــن أحكــام قضــاة البصـر إال مــا ال ــالف املعــهور ومــذهب املدونــة"

ويف جوا للعة السنوسي :1فإذا عرفت وأن الرقاضي املرقلد يتبني علةه احلكم باملعهور ،فلـو خالفـه
وحكـم بالعـاذ ،فالصــحةح أنـه ال يــنرق حكمـه إال أن يكـون خطـاً بةنـاً ،أو يرقصــد إىل احلكـم بعــيء

فـ ــةحكم بغـ ــريه غلط ـ ـاً ،أو يكـ ــون احلكـ ــم الواق ـ ــع منـ ــه بالع ـ ــاذ مل يرقـ ــع علـ ــى س ـ ــيةل حتـ ــري الص ـ ـوا ،
بل على سيةل قصد ا وى واملةـل للمحكـوم لـه .فمـى وقـع حكمـه علـى واحـد مـن هـذه الوجـوه وجـب
نرقضه.

2

وال ش ـ ــا أن حك ـ ــم قض ـ ــاة ه ـ ــذا الزم ـ ــان بالع ـ ــاذ ال ي ـ ــتم وال يلتف ـ ـ ـت إلةـ ـ ــه؛ ألنـ ـ ــه ال يرقـ ـ ــع
لن ـ ــا إال عل ـ ــى أح ـ ــد ال ـ ــوجهني اآلخ ـ ـ ـرين الل ـ ـ ـذان جي ـ ــب نرق ـ ـ ـ احلكـ ـ ــم بالع ـ ــاذ منهم ـ ــا؛ ألن الب ـ ــدل
منهم ال يرقصد أن نكم إال باملعهور.
مث قــال وقــد أفــى مبثــل هــذا بب ـ

معــا نا يف قضــاة هــذا الزمــان ،وهــو احل ـ الــذي ال شــا

فةه .ويف بب أجوبـة العـة عةسـى املواسـي مـا نصـه :وال ينفـذ حكـم احلـاكم بالعـاذ إذ لـةس لرقضـاة
الوقت احلكم بالعاذ ،ويرد حكمهم به".
وإذا كان هذا يف زمن ابن عرفة والسنوسي فما نا بزماننا"

3

 - 1حممد بن يوسف احلسين السنوسي التلمساين (895-830هـ) البالمة املـتكلم .أخـذ عـن والـده وأخـوه ألمـه علـي التـالويت،
حممد بن البياس ،أبو عيد اهلل اجلـال  ،الـويل أبركـان ،أبـو زيـد الثبـاليب وغـريهم .وأخـذ عنـه مـن ال يبـد كثـرة مـنهم املـاليل ،ابـن
صــبد ،أبــو الرقاســم الــزواوي ،ابــن أيب مــدين ،ابــن البيــاس الصــغري  ،أبــو عيــد اهلل املرقةلــي والعــة زروق .لــه تـ لةف كثــرية تعــهد
بفضــله خصوص ـاً البرقائــد وشــرح احلوفةــة ،وشــرح المةــة اجلــزري ،وغــري ذلــا ــا هــو كثري(نةــل االبتهــاج ،ج ،1ص ص-563
 .570شجرة النور ،ج ،1ص ص).385-384
 - 2املبةار اجلديد اجلامع املبر ،ج ،9ص.190

 - 3املبةار اجلديد اجلامع املبر  ،ج ،9ص.118
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ويف النوازل املازونةة" :إذ حكم الرقاضي بالعاذ؛ فإن كان ذلا منه ألجـل هـوى نفسـه؛ لرشـوة
ياخذها أو حنو ذلا ،ولةس هو من أهل النظر والتصويب ،نرق

حكمه"

1

فظهر من ه ـذه النصوص أن ما أيلرقه املترقدمون من أن حكم الـ ـ ـ ـحاكم ال ينرق

إذا وافـ ـ ـ

قوالً ،مرقةداً بان يكون من أهل النظر والرقدرة على الكجةح ،وقـد ذكـر مثـل ذلـا احلطـا  2يف جـوا
له 3واهلل أعلم ،ويف عملةات الفاسي:

4

حكم قضاة الوقت بالعذوذ

ينرق

ال يتم بالنفوذ

[-17ه ــأل يصـ ـ الحك ــم بمج ــرد تص ــف األرس ــام إعا اتف ــق الخص ــمان عل ــى مناولته ــا

من يير مراجعة ؟]

5

وس،ل 6من قيل الرقاضي عن اتصمني إن اتفرقا علـى مناولـة األرسـام للرقاضـي مـن غـري مراجبـة

تكـون بةنهمــا ،أيصــح احلكــم فةهــا كــذلا ،ويرقــوم ذلــا مرقــام األعــذار الــذي ال]7يصــح احلكــم إال بــه؟
أو ذلا ال جيوز عموماً وخصوصاً األحياس اليت احل فةها للغائب؛ وهم األعرقا  ،يكفي فةـه الفتـوى
باليطالن دون احلكم؟ أكعف لنا الرقناع عن ذلا لكثرة وقوعه بني أيدينا والسالم.
 - 1الدرر املكنونة يف نوازل مازونة ،أبو زكريا ني بن موسى بن عةسى بن ني املغةلي املازوين ،حترقة خمتار حساين ،دار الكتا
البريب للطياعة والنعر والتوزيع ،اجلزائر2009 ،م  ،ج ،4ص.178
حممـد بـن عـراق،
حممد احلطا (902ه ـ954-هـ) الفرقةـه البالمـة احلـافا .أخـذ عـن والـده ،حممـد بـن عيـد الغفـارَّ ،
حممد بن َّ
َّ - 2
حممــد بــن أمحــد الســخاوي ،عيــد احلـ الســنيايي ،حممــد بــن ناصــر الــدرعي ،وغــريهم .وأخــذ عنــه أئمــة مــنهم ابنــه
قاضــي املدينــة َّ
نب ،عيد الرمحن التاجوري ،حممد املكي ،حممد الرقةسي .لـه تـ لةف تـدل علـى سـبة حفظـه وجـودة نظـره منهـا شـرح املختصـر،
شرح قرة البني يف األصول إلمام احلرمني ،حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،شرح رجز ابن غـازي يف نظـائر الرسـالة حاشـةة علـى
اليةضاوي ،حاشةة على األحةاء حنو االاة أرباعه ،وغري ذلا كثري( .نةـل االبتهـاج ،ج ،1ص ص ،594-592شـجرة النـور،
ج ،1ص ص )390-389
 - 3املنح السامةة يف النوازل الفرقهةة"النوازل الصغرى" ،ايب عةسـى حممـد املهـدي الـوزاين ،حترقةـ حممـد السـةد عثمـان ،دار الكتـب
البلمةة ،لينان ،ج ،2ص .225
 - 4عملةات الفاسي ،ص .85
 - 5الغنةة ،ص.624
 - 6املسؤول عيد الرمحن بن عمر ،ذكر يف املسائل اليت قيلها.
 - 7صحة الكالم ترقتضي زيادة "ال".
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فاجا  :أما احلكم مبجرد تصفح األرسام فهذا ال يبرقل.
[-18الحكم مع عدم ثبوت اإلعذار للغادب ،لثبوت الضرر المترتب على انتظاره]

1

بسم اهلل الرمحن الرحةم ،سةدي وشةخي السالم علةـا أمـا ببـد :أمـا بالـا وأن علـي بـن حةـد
احلريــزي بــاع أمــة لولــد الســةد حممــد بــن الـزبري ،وأعطــاه مــن قةمتهــا مثاقةــل أرببـاً أو االاــا وبرقــي اآلخــر،
وأجل له اليائع ألداء الياقي ملضي رمضان ،وأُخرب السةد علي املذكور يف حني اليةع أن املعكي عدمي،
فجــاءين اليــائع وقــص علــي خــرب مــا مســع ويلــب مــين توقةــف األمــة لةــايت املعــكي املــذكور مــن ســفره
ألسفل توات ،فجاء ووجد األََمة موقوفة .ويف كتـا البرقلـة 2أن ذلـا املعـكي إن حضـر يبطـي لليـائع

محةالً مباله ،أو رهناً مرقيوضاً بةد أمني إىل الوفاء.3

فلمــا جــاء مــن ســفره فوجــد اليــائع قــد ذهــب .فجــاءين وخاييتــه بــان يبطــي الضــامن مــن الــرهن
وياخذ أمته ،فذهب ومل يرجع إىل شيء ،فيرقةت األمة بةد األمني ينف علةها من مال نفسه.
فلمــا أ األجــل حضــر اليــائع ويلــب مــين تبجةــزه ،فكتيــت إلةــه لةرقضــي احلـ الــذي فةــه لربــه،
فغدا إلةه الرسول ،وهذا له أيام ننتظر ألة،ه ومل يات وال ندري أوصل فمنبه اتوف ،أو مل يصل.
فجــاءين اليــائع يطلــب مــين اإلذن يف بةــع األمــة لةرقضــي حرقــه ،فابةــت إال ببــد أن يــايت ج ـوا
خطايب له من عنده ،فرقال اليائع إن إبرقا ها بةد األمني ضـرر يل وللمعـكي ،أمـا هـو فضـرره أن لـةس
بةــده مــا ميــون بــه نفســه النتظــار اجلـوا  ،وأمــا الضــرر الــذي يعــككان فةــه فهــو خــوف أن ال يســتغرق

4

اإلنفــاق قةمتهــا ،وناصصــه املنفـ  .وضــرر أيضــا حــى علــى املنفـ ألنــه ــن نــكف لنفســه ال مــن أهــل
الوفر ،ورمبا أضر به ذلا اإلنفاق.

 - 1اإلحكام والرقةد ،ص.2
 - 2كتــا البرقلــة حملــي الــدين حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن البــريب احلــامتي ،مل يــتم نعــره ،توجــد منــه نســخة يف املكتيــة احلســةنةة
باملغر األقصى.
 - 3ينظر فتح البلةم اتالق يف شرح المةة الزقاق ،ص ص.197-196
- 4هكذا وردت يف األصل ،والصوا خوف أن يستغرق.
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فظهر يل أن البد من انتظار جوا املعكي لرقر املسافة ،فما الذي عند سةدي ،فـإن كـان
يراع ــي م ــا قـ ــال الي ــائع ويية ــع الرقاض ــي بب ــد التبجةـ ــز ،ف ــاعلمين وإال فك ــذلا؟ وكت ــب حم ــيكم حممـ ــد
عيد احل .
فاجــا  :وعلةــا أيهــا احملــب ألــف ســالم وببــد ،فــإن كانــت غةيــة املعــكي علــى مســافة يــومني
وايت اتوف عندك ،فاق على املعكي بيةع األمـة ،وإن مل يكـن املسـافة علـى يـومني بـل أقـل وايـت
الضـ ــرر الـ ــذي دعـ ــاه اليـ ــائع فكـ ــذلا ،وإن مل يثيـ ــت اإلعـ ــذار للمعـ ــكي ،واهلل أعلـ ــم ،وكتـ ــب حمـ ــيكم
عيد الرمحن بن عمر.
[-19تعجيز المدعي]

1

ش ــورى يف قض ــةة أب ــا منص ــور ووار احل ــاج ب ــن حب ــم ،خاييت ــه فةه ــا برق ــويل :ش ــةخنا أب ــو زي ــد
ابن السةد عمر علةه مين ألف سالم أما ببد:إعالماً لا وأن أبا منصـور قـام عنـدي يريـد تبجةـز وراـة
الس ــةد احل ــاج ب ــن حب ــم؛ م ــع أهن ــم ه ــم امل ــدعون الط ــاليون ،فظه ــر يل أن الرقاض ــي ال يبج ــزهم؛ حة ــث
أن الطلـ ــب ـ ــم ،إذ ـ ــم الرقةـ ــام والـ ــكك ،مـ ــامل تنبرقـ ــد بةـ ــنهم املرقـ ــاالت بـ ــني يـ ــدي الرقاضـ ــي؛ فحةن،ـ ــذ
للمطل ــو  2تبجة ــزهم .وأ ــن أين رأي ــت ال ــنص ب ــذلا يف التيص ــرة الفرحونة ــة ،فاش ــر عل ــي مب ــا تنص ــح
يف النازلة ،وأذكر يل ما عندك فةها.
فاجــا  :وعلةــا أيهــا احملــب ألــف ســالم ورمحــة اهلل تبــاىل وبركاتــه وببــد ،فالــذي يف التيصــرة
ما نصه" :وإذا انرقضت اآلجـال َوالتَّـلَ ُّـوُم ،واسـتوفةت العـرو ومل يـات العـخص امل َؤجـل بعـيء يوجـب
ل ــه نظ ــراً ،أعج ــزه الرقاض ــي وأنف ــذ الرقض ــاء علة ــه ،وس ــجل وقط ــع ب ــذلا تيبت ــه عـ ـن خص ــمه يف ذل ــا
املطلـ ـ ـ ـو  ،مث ال يس ـ ـ ــمع من ـ ـ ــه بب ـ ـ ــد ذل ـ ـ ــا حج ـ ـ ــة إن وق ـ ـ ــع علةه ـ ـ ــا ،وال يرقي ـ ـ ــل من ـ ـ ــه بةن ـ ـ ــة إن أت ـ ـ ــى
هبا كان هذا ال ُم َب َّج ُز يالياً أو مطلوباً 3".انتهى ،من أول فصل التبجةز .مث حكى عن أبن املاجعون

4

 - 1اإلحكام والرقةد ،ص ص.3-2
 - 2أي املدعى علةه.
 - 3التيصرة ،ج ،1ص.207
 - 4أبو مروان عيد امللا بن عيد البزيز بن املاجعون الرقرشي(212-000ه ــ=827-000م) الفرقةه اليحـر مفـيت املدينـة .أخـذ
عـن بابةـه ومالـا وابـن أيب حــازم وابـن دينـار ،وابـن كنانــة واملغـرية وغريهم.أخـذ عنـه ابـن حيةــب ،سـحنون وابـن املبـذل( .ترتةــب
املدارك ،ج ،3ص ص .144-136الديياج املذهب ،ج ،2ص ص  .08-06شجرة النور ،ج ،1ص )85
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بج ـ ـ ـز ،1وذكـ ـ ــر أيض ـ ـ ـاً" :الةت ـ ــةم إذا قـ ـ ــام وصـ ـ ــةه يطلـ ـ ــب متخلـ ـ ــف أبةـ ـ ــه،
وس ـ ــحنون أن الطالـ ـ ــب ال يُ َّ
فكل منهما يالب ومطلو  ،ومدعي حجة غائية مبوضع ببةد ،فإنـه نكـم علةـه وترجـى لـه احلجـة".

2

واهلل أعلم.
[-20إمضاء الصل عن الغير بمقابأل]

3

وشاوره الرقاضي يف حكمه بصلح أوقبه اتصـمان ،وصـححه للوجـوه منهـا مـا يف بةنـة الصـلح،

4
وإسرقا االسكعاء ؛ ألن أحد اتصمني قام به .وإمضاء الصلح وقع على عو وهو خسون مثرقـاالً
عمــا أدعــا اتصــم مــن الغلــول واألســلحة وحنوهــا .قــال ابــن غــازي" :وهــذا االســكعاء يف الســر إمنــا ينفــع
عند من قال به ،فةما خرج على غري عو  ،وأما ما خرج على عو من البرقود كلهـا؛ فـال اخـتالف

يف أن االسـكعاء فةهـا غــري نـافع" 5إىل أن قـال وأمــا صـلح مـوالي عيــد املالـا عـن أخةــه مـوالي الرشــةد

من غري حضوره فهو الزم ،وهب أن ذلا من صلح الفضويل ،وقد قال فةه احلطا " :صلح الفضـويل
جائز اخل".6

فاجــا  :وببــد ،فرقــد تصــفحت العــورى ،فلــم يظهــر يل يف النازلــة إال مــا هــر لكــم مــن لــزوم
الص ــلح مل ــوالي عي ــد املل ــا وألخة ــه م ــوالي الرش ــةد؛ لثي ــوت رض ــاه ب ــه ل ــديكم ،ال مبج ــرد ص ــلح أخة ــه
عنـ ـ ــه ،كمـ ـ ــا فهمـ ـ ــتم مـ ـ ــن النرقـ ـ ــول الـ ـ ــيت اسـ ـ ــتظهر هبـ ـ ــا؛ ألن حملهـ ـ ــا إذا صـ ـ ــاد مـ ـ ــن غـ ـ ــريه بإسـ ـ ــرقا
ببـ

مــا علةــه ،كمــا يؤخــذ مــن قــول املدونــة7؛ ألنــه إمنــا يرقضــي عــن الــذي علةــه احل ـ  .وأمــا يف النازلــة

فالصلح فةها ميايبة كما أشر إلةه ،وال خفاء أن اليةع على الغري متوقف على إجازته.
 - 1التيصرة ،ج ،1ص ص.209-208
 - 2التيصرة ،ج ،1ص.208
 - 3الغنةة ،ص ص.223-222

 - 4االسكعاء :إشهاد أحد يريف البرقد سراً قيل البرقد ،أن ما يريد ايرقاعه بالبرقد غري ملتزم به ،وإمنا يفبله لوجه من الوجوه،

وخصه أكثر من قال به ببرقود التربعات دون املباوضات ،وذهب ابن عرفة إلتفاقهم على ذلا(املختصر الفرقهي ،ج،8
ص .)466ومةَّز الربزيل يف ذلا باشكا ذكر سيب الترقةة يف االسكعاء يف املباوضات دون التربعات(فتاوى الربزيل ،ج،3
ص)114
 - 5اليةان والتحصةل ،ج ،14ص.396
 - 6مواهب اجللةل ،ج ،7ص.05
 - 7املدونة ،ج ،3ص.380

الرقسم الثاني :فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري

180

وكــذلا ال تنفــع مــوالي عيــد املالــا بةنتــه الــيت قــام وأدعــى أنــه مل يبلــم هبــا؛ اللتزامــه تزويرهــا
وإســرقايها يف عرقــد الصــلح ،وألهنــا ألهولــة كمــا قلــتم ،فهــي ســاقطة للجهــل علــى أحــد الرق ـولني اللــذين
حكامه ـ ــا يف الباص ـ ــمةة 1وق ـ ــد نرقل ـ ــتم ع ـ ــن اجمل ـ ــالس أن ـ ــه املع ـ ــهور ،2ال لكون ـ ــه ي ـ ــذكرها عن ـ ــد الص ـ ــلح

كما فهمتموه من كالم احلطا 3؛ ألن كالمه فةما أدعى أن له واةرقـة تلفـت لـه مـثالً .وأمـا إن إدعـاءه
أن هذه اليةنة اليت قامت له اآلن مل يبلم هبا حني الصلح ،فال تترقةد بذلا.

وك ـ ــذلا ال تنف ـ ــع باالس ـ ــكعاء كم ـ ــا قل ـ ــتم؛ للوج ـ ــوه ال ـ ــيت ذك ـ ــر  ،وألن ـ ــه ال ينف ـ ــع يف الص ـ ــلح
إال مع ايوت إنكار املطلو  ،كمـا حكـاه ابـن عرفـة عـن املـوارقني ،وألنـه أُسـرقط يف الصـلح ،وال يلتفـت

لذكره يف عرقد االسكعاء عدم إسرقايه ،ولو أسرقطه لبدم اعتيار ذلا كما حكاه ابن عرفة 4أيضـا واهلل
املوف .
وق ــد ذك ــر الرقاض ــي يف الع ــورى أن م ــن مجل ــة مس ــرقطات االس ــكعاء ع ــدم ذك ــر ض ــةاع الواةرق ــة

6

اليت قام هبا اآلن عند الصلح ،ويف احلطا  5ما يسـتفاد منـه ترقةةـد قـول خلةـل":أَو َو َج َـد َواة َرقـةً بَـب َـدهُ"
ب ــذلا نب ــم ،ل ــو ق ــدر أن ــه ذكره ــا فا هره ــا ألهول ــة املرق ــدار ،فه ــي س ــاقطة لرق ــول املكناس ــي يف ألالس ــه

يف ترمجة الصلح" :املعهور من املذهب أن العهادة اجملهولة ساقطة ،ونلف املطلو ويربأ".7

وأجابه ببد أن شاور السةد أمحـد ابـن محَّـاد والسـةد حممـد بـن أمحـد والسـةد حممـد عيـد املـؤمن،
مث كت ــب بب ــدهم :مل ــا وق ــف الفرقه ــاء املس ــمون فوق ــه عل ــى ن ــص الع ــورى ،فاعة ــاهم اجل ـ ـوا ولغي ـ ـوا،
فلــو أهنــم بب ـدوا أو نبي ـوا لبرف ـوا فةم ـا بــه يلي ـوا .ال أدري أعلم ـوا فكتم ـوا ،أم جهل ـوا فــاحجموا .فإنــا هلل
وإنــا إلةــه راجبــون؛ عــن ذهــا البلــم وأهلــه .فلمــا فاجــاين رســويل هبــذا الداهةــة حوقلــت ،وقلــت فهــوم
 - 1شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام ،ج ،1ص .149يف شرح بةت حتفة احلكام ،ص:37
والككات ما تكون الصلح مع علم مرقدار ا يصح
 -2ألالس الرقضاة واحلكام ،والتنيةه واإلعالم فةما أفتاه املفتون وحكم به احلكام من األوهام ،حممد بن عيد اهلل املكناسـي ،حترقةـ
نبةم عيد البزيز سامل بن يالب الكثريي ،مركز مجبة املاجد للثرقافة والكا  ،ديب2002 ،م ،ج ،2ص.795
صلحه) ،مواهب اجللةل ،ج ،7ص.10
 - 3قال احلطا ( :يُر ُ
يدَ ،وقَد ذَ َكَر َ
ضةَ َ
اع َها عن َد ُ
 - 4مواهب اجللةل ،ج ،7ص.11
 - 5نفسه ،ج ،7ص.10
 - 6خمتصر خلةل ،ص.207
 - 7ألالس الرقضاة واحلكام ،ج ،2ص.795
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هؤالء واهةة ،واجهين اليعري برجوع سراج عصـرنا املنـري ،فـزال مـا البسـين مـن الزمهريـر ،فـدونا والنازلـة
أيها البيرقري توبرها أيها اللةث الضري ،ال أعدم اهلل لنا وجودك ،وال غةب عين هـورك ،أيهـا السـري،
املسمي ترياق البي واليالدة ،من يعار إلةه يف البلم والسةادة السةد عيد الـرمحن بـن أيب حفـص ،ألـف
سالم علةه والرمحة والربكة ،فله احلمد علـى مجـع العـمل بـا ،ولرقـد أغنانـا اهلل عـن أكـل املةتـة ،فطرحنـا
مــا تزودنــا منهــا حــني اضــطرنا ألكلهــا فزالــت حبمــد اهلل تلــا الضــرورة ،صــحيناهم ملــا اضــطرنا إلــةهم،
كما أضطر الصةاد إىل صحية الكلب والسالم.
فاجابه العة مبا ترقدم.
[-21التقصير في عكر مستندات الحكم في الشورى]

1

و ـ ــا كاتيـ ــه 2بـ ــه وببـ ــد ،فامـ ــا ق ـ ـولكم أين قصـ ــرت يف اجل ـ ـوا إذ كـ ــرر العـ ــورى ،فـ ــال أعلـ ــم
ت عم ــا مل أَعلَـ ـم ،وه ــو الواج ــب عل ــي ،فكة ــف يتبج ــب
وسـ ـ َّك ُّ
أين قص ــرت ب ــل أجي ــت مب ــا علم ــتَ ،
من الواجب.
وق ـ ـولكم :أنكـ ــم خمـ ــاييون بالعـ ــيةه لنـ ــا اخل .أقـ ــول :نبـ ــم أين خمايـ ــب بـ ــه اسـ ــتحياباً ،نصـ ــةحة
لكــم خاصــة وللمســلمني عامــة ،وهــذا مــا مل يظهــر يل مــا مينــع مــن ذلــا ،وأنـا مصــدق فةــه ،فــال جيــب
علي بةانه ،مع أين بةنت منه للسةد عيد الكرمي ما أمكنين بةانه.
وقولكم :إعرا عن اجلوا غري صوا  ،أقـول :بـل هـو عـني الصـوا ؛ ألنكـم أعـد السـؤال
ال ــذي أجي ــت عن ــه ببةن ــه ،ومل تزي ــدوا إال مس ــالة الص ــلح ع ــن الغائ ــب ،فل ــم نض ــرين يف احمل ــل ال ــذي
أنابه اجلوا عنها فاخرته حى نضروا.
وأمــا مــا أخــربكم بــه عــين الســةد عيــد الك ـرمي أين قلــت :احكــم وأنــت علــى هــدى ،فــال أذكــر
ـات ،ونسـ ــاله تبـ ــاىل أن يغفـ ــر يل؛ إذ ال نـ ــل يل أن أقـ ــول
اآلن أين قُلـ ــت هـ ــذا ،وإن قُـلُتـ ــه فرقـ ــد أخطـ ـ ُ
ذلا قيل أن تبلموين مبا ايت عندكم من مستندات احلكم ،وال نل لكم أن تبتمدوا على ذلا ألرداً
يف احلكم من غري استيصار.

 - 1الغنةة ،ص .629
 - 2يبود ضمري الفاعل على عيد الرمحن بن عمر ،وضمري املفبول به على الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي
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وأمــا قـولكم :حـ علــي أن أخــربكم مبــا علمتــه مــن املســالة .فــاقول بــاي دلةــل نـ ذلــا علــي؟
بل رمبا يؤدي إىل فتنة أو غريها ا يُنتفى.
وأم ـ ــا ق ـ ـولكم :إن قل ـ ــتم نب ـ ــم نس ـ ــينا الرقص ـ ــور ل ـ ــا اخل،..ف ـ ــاقول أين مل أقص ـ ــر؛ ألين أجي ـ ــت
مب ــا عن ــدي أوالً؛ ف ــال فائ ــدة يف تكري ــر اجل ـوا م ــع احت ــاد الس ـؤال ،وإمن ــا الترقص ــري م ــنكم؛ إذ مل ت ــذكروا
مستندات حكمكم لةرقع نظري فةها كما هي سنة العورى.
وأم ــا قـ ـولكم أنك ــم س ــكتتم ع ــن ذكره ــا لوض ــوحها يف نظ ــركم ،ف ــاقول أي فائ ــدة يف الع ــورى

من غري مستندات احلكم ،ولو اقتفةتم سـنن قضـاة البـدل مـا أجيـتم هبـذا .وأحكـام ابـن سـهل 1وغريهـا
معــحونة بيةــان املســتندات ،بــل إمنــا تنيــين شــوراهم علةهــا ،ولــو كانــت واضــحة لــديهم؛ الهتــام أنفســهم
ويلياً للسالمة ،وقد كنتم علـى هـذا املـنه قيـل هـذه الرقضـةة توفةرقـاً مـن اهلل تبـاىل ،ومل ختـافوا فةـه لومـة
الئم ،وأحةةتم به سنة قد أمةتت ،وأاأل الناس بذلا علةكم ومحدوا سريتكم.
وقولكم أنه قامت عندكم بةنة يف أول ابتداء اتصم اخل ...أقول مل تذكر هذه اليةنة يف نسـخة
احلكم اليت وجهتم إيل ،وإمنا اقتصر فةها على مـا نرقـل إلـةكم مـن شـهادة السـةد منصـور ،وعلةهـا وقـع
كالم ــي ،فالترقص ــري م ــنكم ،م ــع أن ــه يل ــزم م ــن حكمك ــم بص ــحة ه ــذه اليةن ــة احلك ــم بص ــحة احل ــيس؛
ألن شــاهدمها واحــد ،وإذا صــح احلــيس بطــل احلكــم باالســتحرقاق ضــرورة .ولــو فرضــنا ايــوت الترقصــري
عنــدكم دون احلــيس ليطــل التصــةري؛ لفســاده ببــدم احلةــازة كمــا هــو املعــهور املبمــول بــه يف املــذهب،
إذ ال يصححه إال صحة احليس ،مع ما علمتم من عدم ايوت امللا مبجرد واةرقة العراء ،بال حةازة.
وق ـولكم ويبس ــر قة ــام اليةن ــة عل ــى ع ــني الع ـراء اخل ...أق ــول إذا ك ــان ذل ــا ش ــرياً كم ــا ترق ــرر،
فةتبذر أن ينبدم املعرو إذ ال فائدة لكونه شرياً إىل ذلا.
وأما قولكم أن بةنة السةد منصـور مل تـاتوا هبـا مبتمـدين علةهـا اخل...أقـول فكةـف ال تبتمـدون
علةها واقتصر علةها يف احلكم الذي أرد عرضه على البلماء ،فمن أيـن ـم أن يبلمـوا أن مسـتندكم
غريها.
وقولكم وأما األعذار ...اخل أقول لـو تـاملتم واةرقـة احلـيس يـوم قـاموا هبـا ،لبلمـتم أنـه ـن جيـب
األعذار إلةه؛ لذكره يف احمليس علةهم.
 - 1اإلعالم بنوازل األحكام املبروف باألحكام الكربى ،املؤلف :عةسى بن سهل بن عيد اهلل األسدى أبو األصيو.
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وق ـولكم وأمــا الةمــني فــال تــؤخر وهــو املنصــوص ...اخل أقــول مل أقــف اآلن علــى هــذا الــنص،
والــذي وقفــت علةــه البــن الرقاســم وهــو املعــهور األ هــر عنــد ابــن رشــد خــالف هــذا ،نرقلــه احلطــا
يف العــيةه الرابــع ونصــه" :أمــا ميــني االســتحرقاق فرقــال ابــن رشــد يف كتــا األقضــةة ،يف الرســم املــذكور

مــن مســاع عةســى1؛ أنــه إن كانــت الغةيــة قرييــة فــال اخــتالف أيضــا أنــه ال يرقضــي للوكةــل إال ببــد حلــف
موكله ،وإن كانت ببةدة فالذي يف نـوازل عةسـى مـن كتـا اليضـائع والوكـاالت ،أنـه ال يرقضـي للوكةـل
إال ببــد حلــف موكلــه .مث نرقــل قــول أصــيو أنــه يرقضـى لــه ،وقــول ابــن كنانــة 2أنــه نلــف الوكةــل ،مث قــال
يف حتصةل األقوال والرقول الرابع الفرق بني ميني االستحرقاق وميـني دعـوى الرقضـاء واإلبـراء ،وإلةـه ذهـب
املتــاخرون ،وهــو األ هــر الــذي يبــزى إىل ابــن الرقاســم؛ ألن الةمــني يف االســتحرقاق مــن متــام العــهادة،
ال يتم احلكم إال هبا" 3،أنظر متامه.

وق ـولكم ولس ــت يف عه ــدة م ــا أخ ــذ غص ــياً ،أق ــول إذا ك ــان أخ ــذه غص ــياً إمن ــا س ــييه الترقص ــري
يف احلكــم؛ فــال خترجـوا مــن عهدتــه ،وال شــا أن مــا أخــذ مــع اجلنــان املــتكلم فةــه؛ وهــو جنــان ســةدي
أمحد بن عيد الرقادر سييه الترقصـري يف حةـازة اجلنـان ،إذ لـو كلفتمـوهم بثيـوت حةازتـه ،لتمةـز مـا للسـةد
أمحد ا البنه.
وقولكم لو اجتهدت يف أول احلال ،أقول قد ترقدم أن الترقصري منكم ال مين.
وقولكم أن الدعاء يل ولكم بالبافةات من الطمع واتوف من اتلـ توريـة مل يـرد هبـا اهرهـا،
أقــول إمنــا ذلــا رجــم مــنكم بالغةــب ،واهلل رقةــب شــهةد ،فــإين وإيــاكم مبرضــة األمـرين مبـاً ،وحمتاجــان
للتض ــرع وال ــدعاء يف مظ ــان اإلجاب ــة ب ــذلا؛ ألن م ــن حلـ ـي هب ــاتني اللت ــني حتلة ــت أن ــا وأن ــتم هب ــا ،ق ــل
أن يسـلم يف هـذا الزمـان الصـبب فةمـا بلغتـه أو مسبتـه مــن مـدن اإلسـالم ،فضـال عـن الرقـرى ،مـن أحــد

 - 1عةسى بن دينار بن وهب الرقرييب( :ت  212هـ) الفرقةه البابد ،به وبةحي بـن نـي انتعـر علـم مالـا باألنـدلس .مل يسـمع
من مالا ومسع ابن الرقاسم وصحيه .أخذ عنه ابنه أبان وغريه.له ععرون كتاباً يف مساعه عن ابن الرقاسم وألف يف الفرقه كتا
ا ديــة ععــرة أجزاء(.ترتة ــب املــدارك ،ج ،4ص ص .110-105الــديياج امل ــذهب ،ج ،2ص ص  .66-64شــجرة الن ــور،
ج ،1ص )95
 -2عثمان بن عةسى بن كنانة(ت186/185هــ) من فرقهاء املدينة ،أخذ عن مالا.قال العـريازي كـان مالـا نضـره ملنـا رة أيب
يوسف عند الرشةد ،وهو الذي جلس يف حلرقة مالا ببد وفاته (.ترتةب املدارك ،ج ،3ص ص )22-21
 -3مواهب اجللةل ،ج ،8ص ص.265-264
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األمرين أو من كلةهما ،فإن استغنةتم عن دعائي لكم ،فانا حمتـاج إلةـه مـنكم ومـن غـريكم ،واهلل يصـلح
الرقلو ونسن النةات.
وأما كون املانع خوف الفتنة فلم يتضح يل إىل اآلن كونه مانباً واهلل املوف .
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[فتاوى النكاأل والطالن والميراث]
[-22العارية في الصدان]

1
2

ووجد خبط الرقاضي سةدي عيد احل ما نصه :نص خطا ورد من عنـد السـةد اجملةـب فوقـه
قال فةه" :إىل السةد الفرقةه النجةـب واألخ األريـب سـةدي حممـد بـن سـةد احلـاج عيـد اهلل ،ألـف سـالم
علــةكم ورمحــة اهلل تبــاىل وبركاتــه ،فــإين أمحــد إلــةكم اهلل الــذي ال إلــه هــو ،أمــا ببــد ،ف ـإن عيــد الــرمحن
بن العة عيد اهلل بن أيب اتري وبا حم بن علي اختصما إيل يف قطةفة ،3كان ولد بابا حـم دفبهـا

لبي ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــرمحن يف ص ـ ـ ـ ــداق ابنت ـ ـ ـ ــه ،فب ـ ـ ـ ــني ل ـ ـ ـ ــه قطةفت ـ ـ ـ ــه ،دون ال ـ ـ ـ ــذي زع ـ ـ ـ ــم أن ال ـ ـ ـ ــيت دف ـ ـ ـ ــع ابن ـ ـ ـ ــه
ه ـ ــي ل ـ ــه ال لالب ـ ــن ،وأن ـ ــه مل يبل ـ ــم ح ـ ــني دفبه ـ ــا ،فلم ـ ــا وجهه ـ ــا األ ل ـ ــدار ابنت ـ ــه أخ ـ ــذها ،ودف ـ ــع
ا هـذه الـيت عـني األ  ،فخاصـمه عيـد الـرمحن بانـه مل يرقـم علةـه وال أعلمـه ،والينـت يف حجـره وحتـت
نظره ،وقد قيل ا الرقطةفة األوىل يف مجلة صداقها ،وال صدقه يف شيء من دعواه.
فحكمــت علــى بابــا حــم بالرقطةفــة لينــت عيــد الــرمحن؛ إذ قيلهــا ــا أبوهــا يف صــداقها ،ومل يرقــم

علةه بابا حم حى مات ولده؛ مبتمـداً يف ذلـا علـى كـالم ابـن رشـد الـذي نرقلـه أبـو احلسـن 4يف آخـر
شهادات املدونة ،وابن عرفة 5واحلطا  6يف الكالم على احلةازة .ونصـه واللفـا لـ ول" :وأمـا التفويـت

ب ــاليةع وم ــا يف مبن ــاه ،ف ــال ل ــو أن يك ــون ف ــوت ب ــذلا الك ــل ،أو األكث ــر ،أو النص ــف وم ــا قارب ــه؛
فــإن فــوت الكــل بــاليةع ،فــإن كــان حاضــر اجمللــس فســكت حــى انرقضــى لزمــه اليةــع ،وكــان لــه الــثمن.
وإن ســكت حــى مضــى البــام،مل يكــن لــه مرقــال ال يف غــريه مــع ميــني احلــائز .وإن يكــن حاضــر اجمللــس
فرق ــام ح ــني عل ــم أخ ــذ حرق ــه .وإن مل يرق ــم إال بب ــد الب ــام وحن ــوه ،مل يك ــن ل ــه إال ال ــثمن وإن مل يرق ــم
حى مضت مدة احلةازة ،مل يكن له شيء" اه املراد منه.

7

 -1الغنةة  ،ص.63-60

 - 2وهو عيد الرمحن بن عمر ،كما يتضح من سةاق املسالة.

 - 3الرقطةفة :او ذو خل يفكش ،ومجبه :قطف(هتذيب اللغة ،حممد بـن أمحـد بـن األزهـري ا ـروي ،أبـو منصـور ،حترقةـ  ،حممـد
عو مرعب ،دار إحةاء الكا البريب ،لينان2001 ،م ،ج ،9ص.26
 - 4أبو احلسن الصغري عيد احل الزرويلي ،صاحب الدر النثري ،والترقةةد عل هتذيب الرباذعي .سيرقت ترمجته.
 - 5املختصر الفرقهي ،ج ،9ص.516
 - 6مواهب اجللةل ،ج ،6ص.165
 - 7ينظر املبةار اجلديد اجلامع املبر ،ج ،9ص ص.492-491
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والشا أن دفبهـا يف الصـداق مبنزلـة اليةـع ألنـه مباوضـة ،وأمـا دعـواه أنـه أخـذها مـن بةـت ابنـه
فال تنفبه إن ايتت؛ ألن الكالم مع األ ال مع الينت؛ لكوهنا يف حجر أبةها ،وهو الباقد للنكاح.
مث ملــا مســع ذلــا بابــا حــم زعــم أنــه ســال الفرقةــه الســةد امحــد بــن محــاد فاجابــه :بــان الرقطةفــة
له ،فكتب خصمه سؤاالً وأتى به إيل فاجيتـه مبـا هـر يل .مث رفبـه للفرقةـه املـذكور فوافـ علةـه ،مث ذكـر
يل أنـه عرضـه علـةكم فرقلـتم لـه أن الــذي عنـدكم خالفـه ،فـإن كـان كمــا زعـم فنيهـوين علـى مـا عنــدكم،
فــإن كــان هــو احل ـ رجبــت إلةــه ولكــم املنــة علــي ،وال تظن ـوا أيهــا األخ أين آنــف مــن ذلــا ،بــل أفــرح
به واهلل على ما نرقول وكةل والسالم ،وكتب حميكم عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به.
فكتــب إلةــه املخايــب ببــد االفتتــاح :وعلــى شــةخنا النيةــه الفرقةــه الرقــدوة البــامل البالمــة ســةدي
عيــد الــرمحن بــن عمــر الســالم ورمحــة وبركاتــه ،وببــد ،فرقــد وقــف كاتيــه علــى س ـؤال يف النازلــة ويُل ـب
مــأل اجلـوا علةــه ،ومل أعلــم حبكــم صــدر فةهــا ،فاجيــت علــى مــا هــر يل ،وأن الفـراش إن أقــام األ
اليةنــة ملكةتــه ،وأدع ـى اإلعــارة فةــه ،ومل يكــن الصــداق معــروياً علةــه ،وال حتمــل بــه ،أنــه ياخــذ فراشــه
ببــد ميــني االســتحرقاق .ويرجــع علــى االبــن برقةمــة مــا اســتح مــن الصــداق ،وهــذا هــو العــان والب ـرف
عنــد البامــة يســتبري الــزوج املتــاع مــن أهلــه ،فةيبــث بــه يف أســيا اجلهــاز ،وال يعــهد أنــه علــى الباريــة
يف الغالـب ،بـل رمبـا أخـرب هبـا يف السـر ،وال تتملـا الزوجـة مبـا أُورد إلةهـا ،إال مـا كـان مـن خـالص مـال
الــزوج ،وأمــا مــا ايــت لــه مالــا يُبــرف فــال تطليــه وال تكــون احلةــازة مــدة الينــاء حجــة ترقطــع قةامــه بــه.
هــذا مــا أيي ـ علةــه أهــل البــرف والبوائــد يف هــذا العــان هــو املتيــع؛ و ــا يــدلا علــى قيــول قولــه رده
اجـ ـ ـة برق ـ ــر الين ـ ــاء ،وع ـ ــدم حة ـ ــازة الزوج ـ ــة ـ ــا ،حة ـ ــازة ترقط ـ ــع قةام ـ ــه وتك ـ ــون يف نة ـ ــة املل ـ ــا،
لل ُم َّ
تح َ
ولو كان وجه إبراء الزوج إىل غريه للزوجة يُفةت ذلا على ربه يكون كاليةع والعراء ،سـرقط هـذا األمـر
ومل يس ــمح أح ــد بباري ــة يف ه ــذا احمل ــل ،وحك ــم الص ــداق والنح ــل الـ ــذي جت ــرى علةه ــا املن ــاكح دائ ـ ـر
ب ــني املباوض ــة واملكارم ــة ق ــال اهلل تبـ ـاىل 1﴾   ﴿ :ف ــال يرق ــاس عل ــى
صـريح اليةــع واملكايســة ،الف ـكاق احلكــم اليــائن ،واخــتالف البوائــد يف األم ـرين .هــذا مســتند أخةــا يف
جـوا صــدر ،فـإن كــان خط،ـاً فمــن حملــه ،واســتغفر اهلل وأتــو إلةــه .وكتــب حمــيكم عيةــد اهلل ســيحانه
حممد بن حممد عيد اهلل لطف اهلل به.

 - 1سورة النساء ،اآلية.04

الرقسم الثاني :فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري

187

مث إن األول أاــأل ملراجبــة الثــاين عنانــه ،واســتبمل يف الــرد علةــه بنانــه ،وأبــدى مــن الكــالم بةانــه،
فرقــال وقولــه الصـوا  ،قــال ببــد احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل :وعلةــا أيــه احملــب ألــف
ســالم ورمحــة اهلل وبركاتــه وببــد ،فهــذه البــادة الــيت أخــرب إهنــا مبتمــدكم يف اجلـوا الــذي صــدر مــنكم
يف النازلــة ،ال نبرفهــا جاريــة يف الــيالد الــيت حنــن هبــا ،ولــو كانــت كمــا ذكــر ألدى إىل فســاد األنكحــة
اليت تبرقد على هذه البادة قيل اليناء ،وتثيت ببده بصداق املثل؛ ملا ذكر أن املـرأة أو ولةهـا ال يبـرف
ق ــدر ص ــداقها إال بب ــد أن ــرب ال ــزوج مب ــا ه ــو عاري ــة وم ــا ه ــو مل ــا ل ــه ،وه ــذا جه ــل برق ــدر الص ــداق
كما ال فى.
وإمنـا البـادة الـيت تبـرف يف هـذه الـيالد أن يرقـدر الصـداق عنـد اتطيـة ،أو ببـد أو قيـل البرقــد،
ح ـوائ مث عنــد البرقــد تــدفع تلــا احل ـوائ املــذكورة ،ورمبــا اســتبار الــزوج ح ـوائ زائــدة علــى مــا ُش ـر
علةه قصداً للفخر وجرباً تواير أهل الزوجة؛ لةظن من رآها أهنا من مجلة الصداق ،مث ببد مضـي أيـام
الينــاء تــرد ألرباهبــا بــال نـزاع وال تعــاح .وإذا اايــت احملكــوم علةــه هــذه البــادة مــع أنــه مل يــذكر ملــا حضــر
لدى ،وال خاصم هبا مبا ذكر ،فإنه نكم على ولده بصداق املثل.
وقـولكم حفظكــم اهلل أن النكــاح ال يرقــاس علــى صـريح اليةــع ألنــه ميــأل علــى املكارمــة ،نرقــول
نبم هو كذلا ،وأقل أحواله أن يكون كا ية الـيت هـي حمـ تـربع ،وقـد نـص ابـن رشـد يف برقةـة كالمـه
الذي نرقلنا أوله مبحموله على أهنا كاليةع يف هذا احلكم ،فتاملوا ذلا وفرقنا اهلل وإياكم.
هذا وأن البلماء هنوا على أنه ال ينيغي للمفـى أن يفـى يف احلكـم الـذي بـين علـى البوائـد حـى
يسال عن عادة بلد املستفى ،واهلل اعلم ،وكتب حميكم عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به قائال :إيـاكم
أن تنكروا مراجبيت وتظنـوا أهنـا تبنـت ،أو لطلـب الغلـو مبـاذ اهلل أن تكـون لعـيء مـن ذلـا ،وإمنـا هـي
للتفهم وإ هار احل  ،وهي مسرية سلف صاد علمـاء األمـة سـلا اهلل بنـا يـريرقهم والسـالم .مـن خـط
الرقاضي املذكور ،وذكر انه نرقله من خط العة أيب زيد سةدي عيد الرمحن املذكور.
[-23إجبار الثيب الحرة على نكاأل العبد]

1

وجــد خبــط الرقاضــي الســةد عيــد احلـ مــا نصــه :ســادايت مــا ترقــول يف مســالة مــوالة هــوت عيــداً،
وكان مبها على منه العةطان ومسيله ،وهي اةب زوجها عيد قن ففارقها .فلما متايال وجهرا بذلا،
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يُلــب منهــا أن تــنكح صــاحيها البيــد املــذكور ،فابــت وقالــت إهنــا حــرة وهــو عيــد؛ مــع أهنــا مــا أبــت
إال مثله .ونـُهةَا عما مها علةه من الفساد فابةا ،فاهانت حريتها للفس وصانتها عن عزة احل .
فافتةت سادهتا وموالةها أن جيربوها على النكاح؛ حةث مل يوجد من يرغيها من أكاف،هـا؛ دفبـاً
ملفس ــدة الزن ــا مبص ــلحة ال ــزواج ،إذ ق ــد جي ــب يف حرقه ــا ،وال مب ــأل للوج ــو إال جـ ـرباً أل م ــن فبل ــه،
ومســالة جربهــا علــى فبــل النكــاح علــى وجــه جــائز وعــدم رضــاها ،أخــف مــن مفسـدة فبلــه علــى وجــه
ن ــوع كتابـ ـاً وس ــنةً وإمجاعـ ـاً .وق ــد نرق ــل احلط ــا عن ــد ق ــول خلة ــل":وقي ــول هدي ــة ول ــو كافـ ـا علةه ــا"

1

مــا نصــه":و قــد َج ـ َّوَز العــارع االســتبانة باملفســدة ،ال مــن جهــة أهنــا مفســدة علــى درء مفســدة أعظــم
منهــا" 2فنرقــول إن الصــادر منــا مــن جــرب الثةــب احلــرة علــى نكــاح البيــد عصــةان للمفســدة فةــه ،والزنــا
وإعطـاء البيـد املـال فةـه وضـربه احلـد عصـةان ومفسـدة ،فيـدل املــال يف الزنـا مفسـدة ومبصـةة ،ونرقصــان
بدنه بضر احلد مفسدة؛ فاستغأل مبفسدة اجلرب عل درء مفسدة أعظم منها وهو الفس .
مث إين منـ ــت فسـ ــيحان الـ ــذي ال ينـ ــام ،فانتيهـ ــت يف جـ ــوف اللةـ ــل فغـ ــا عرقلـ ــي يف التفكـ ــر،
مث اعـكاين شـيه اإلغمـاء مــع وجـود اإلحسـاس مـن غــري نـوم غعـةين ،فـإذا بطــارق يـتكلم كانـه بـني دافــيت
وحاقيت فانعد يرقول:
أجترب اةيا هل أنت ر

جوز
على تزوي من ال تُـ َّ

فإن أحبت نـوعاً برأي

فإبلةس الرجةم لكم أمري

فتب وارجع وقل صوا

ٍ
قول وإال سوق سلبتكم تيور

فلما أنعد األبةات راعين ذلا ،فانتيهت من وسنات فكريت فزعـاً مرعوبـاً ،فهرولـت مستحسـناً
يف هــذا األمــر علــى الفرقهــاء؛ آلخــذ يف ذلــا نص ـاً صــرناً أعتمــد علةــه ،إال مــا نرقلتــه مبــزواً للحطــا ،
فإن أخطات فاين إىل اهلل تائب ،وعما أمر تائب ،وإن فر مبا يؤيد فتـواي ،نسـيت الـنظم إىل يـارق
شــةطاين ،ال إىل و ٍ
ارد رمحــاين ،وهــو حســيب ونبــم الوكةــل .وكتــب حممــد عيــد احلـ بــن حممــد عيــد الكــرمي
أمنه اهلل يف الدارين.

 - 1خمتصر خلةل ،ص.219
 - 2مواهب اجللةل ،ج ،8ص.115
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فكتــب أس ــفله ش ــةخنا أبــو زي ــد :احلم ــد هلل وحــده والص ــالة والس ــالم علــى رس ــول اهلل ،وبب ــد،
ف ــال ش ــا أن تل ــا األبةـ ــات ال ــيت لُرقنته ــا يف املنـ ــام موعظ ــة ل ــا ،وإن كان ــت ال ت ــدفع الـ ــنص ال ـ ـوارد
يف ذلا ،كما سترقف علةه يف الكتا املصحو ذا .وقد ذكر ابن رشد وأ ن يف نوازله أن من رأى
الن ــيب صـ ــلى اهلل علةـ ــه وسـ ــلم يف املن ــام ،وقـ ــال ل ــه مـ ــا ـ ــالف مـ ــا علم ــه مـ ــن الع ـ ـريبة ،أنـ ــه ال يبمـ ــل
علةه ،للخالف يف كةفةة الر ية ،اليت هي ح فكةف بغريه.
لك ـ ــن ينيغـ ـ ــي لـ ـ ــا أن تنظـ ـ ــر يف النازلـ ـ ــة ببـ ـ ــني اليصـ ـ ــرية ،مـ ـ ــن غـ ـ ــري مةـ ـ ــل إىل خملـ ـ ــوق ،وأي ـ ـ ـاً
كان هو الواجب يف كل نازلة .واهلل يوفرقنا وإياك والسالم.
[-24اليتيم المهمأل يكون له حق في التركة]

1

وأجا أيضاً يف الةتـةم املهمـل إذا كـان لـه حـ يف الككـة :فـإن الرقاضـي يُرقـدم مـن ميةـز لـه حرقـه
أو اجلماعة اليت ترقوم مرقامه ،وإن كل قسمة وقبت قيل قضاء الدين ومتةةز الوصةة بايلة ،لرقولـه تبـاىل:
﴾       ﴿

2

وأجــا  -فةهــا علــى أمــر الثلــث -الفرقةــه ســةدي حممــد بــن احلــاج عيــد اهلل :بــان أصــل الثلــث
حةــث أوصــى بــه لغــري مالــا أمــر نفســه ،ومل جيبــل املوصــي قابض ـاً لــه ،أن النظــر فةــه للرقضــاة يولونــه
ملن يرون ،حبسب اجتهادهم ونظرهم باملصـلحة ،فةرقاسـم الوراـة ويرقيضـه ألهلـه ،وأن الوراـة إن اقتسـموا
قيل النظر والترقدمي على الثلث ،فالرقسمة بايلة تستانف ،قال :وإذا كان للموصى أو املرقدم يف املريا
نصـةب فــال يرقســم عــن نفســه وعــن مــن يف واليتــه ،بــل يُرقــدم علــى ال ـ ُم َّوىل علةــه غـريه ،فــإذا خــرج نصــةيه
قيضه من استح الرقـي لـه ،فةلـزم الوراـة إبـراز الككـة مبحضـر الثرقـات البـدول ،وترقـومي مـا يـُتَرق َّـوم منهـا،
وقسـ ــمها ،وجبـ ــل مـ ــا حصـ ــل للثل ــث بةـ ــد أمـ ــني ارقـ ــة ،ويتحصـ ــن علةـ ــه باإلشـ ــهاد علةـ ــه ببـ ــد الترقـ ــدمي
له ،ن جيد من قا أو مجاعة يُرضى دينها وأمانتها.
وأشـ ــار سـ ــةدي عيـ ــد احل ـ ـ فةمـ ــا كتيـ ــه ببـ ــده إىل أن املوصـ ــى إذا خـ ــرج مبـ ــا خـ ــرج لـ ــه معـ ــاعاً
3
بةنه وبني حمجوره فال منع ،لرقوله يف التحفة:
- 1نوازل الزجلوي ،ص ص.345-341
 - 2سورة النساء :اآلية .11
 - 3حتفة احلكام ،ص .54
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فإن يكن معاركاً ملن حجر

يف قسمة فمنبه منها أشتهر

إال إذا أخرجه معاعاً

مع حظه قصداً فـال امتناعا

وال مبـ ــأل ـ ــذا االسـ ــتدراك منـ ــه يف النازلـ ــة ،ألنـ ــه يف املوصـ ــى لـ ــه بالثلـ ــث ،وال ميكـ ــن أن يـ ــايت
فةــه العــةوع الــذي أشــري إلةــه ،ونــص التحفــة ألنــه يف املوصــى لــه بــالنظر ،وقــد يكــون مثــل الزوجــة واألخ
الكيري ،واهلل أعلم.
ونيــه عص ـريهما وقرييهمــا الفرقةــه ســةدي حممــد عيــد الكــرمي بــن ســةدي حممــد الصــاد يف جوابــه
علــى أن املعــارك للةتــةم مــن موصــى أو غــريه ،إذا قاســم مــن غــري غــم وال حمابــاة ،فــإن الرقســمة متضــي

ببد الوقوع ،قال :لرقوله يف املدونـة" :فـإن قسـم الكيـار ل صـاغر دون اإلمـام جـاز" 1إن اجتهـد ،حضـر

األص ــاغر أو غ ــابوا .ويف اختص ــار مس ــائل ال ــربزيل" :إذا أراد الوص ــي أن يرقس ــم أو يية ــع م ــا ه ــو ش ــركة
بةنه وبني الةتةم ،فال بد من معورة الرقاضي ،وميضي إن وقع دون معورته ،إن وقـع السـداد" 2اهلل أعلـم

اهـ.
وفةــه أن اإلمضــاء إمنــا يوصــف بــه ببــد التبرقــب والتتيــع لــه ،بعــرو وجــود الغيطــة 3واملصــلحة
فةه للةتةم.

 - 1املدونة ،ج ،4ص -276بتصرف-
 - 2انظــر :فتــاوى الربزيل"جــامع مســائل األحكــام ملــا نــزل مــن الرقضــايا بــاملفتني واحلكــام"  ،أيب الرقاســم بــن أمحــد اليلــوي املبــروف
بالربزيل ،حترقة حممد احليةب ا ةلة ،دار الغر اإلسالمي ،بريوت،2002 ،ج ،5ص.38
 - 3الغيطةُ :حسن احلال (املصياح املنري،أمحد الفةومي ،املكتية البصرية ،بريوت2004،م ،ص.)229
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ويف أجوبــة أيب احلســن الصــغري":مجاعــة البــدول يف اليلــد النائةــة عــن الســلطان ،وحةــث يتبــذر

اإلهنـ ــاء إلة ـ ــه ترقـ ــوم مرقام ـ ــه يف ك ـ ــل حكـ ــم ،م ـ ــن احلـ ــدود والرقص ـ ــاص ،قال ـ ــه أبـ ــو عم ـ ـران-1رمح ـ ــه اهلل-

يف التبالة  ،2وابن هالل يف تذيةله "وهبـذا أفـى غـري واحـد ،وحكـاه ابـن عةـا  3عـن الـداودي ،4قـال:
كذا إن كان فةه سلطان غري عدل يضةع احلدود ،وأعرف مثلـه للسـةوري ،5ألن الفاسـ سـاقط الواليـة

شرعاً".

6

الــربزيل :ســ،ل أبــو عم ـران وأبــو بكــر بــن عيــد الــرمحن 7عمــن مــات يف ســفر ومل يــوص ألحــد،

واجتمبت 8الرفرقة ،وقدموا رجالً فياع هنـاك تركتـه ،مث قـدموا بلـد املةـت فرقـام الوراـة وأرادوا نرقـ

اليةـع،

إذ مل ييع عن إذن حاكم ،وبلده ببةد عن موضع موته.

 - 1أبو عمران موسى بن عةسى بن أيب حاج الغَ َفجومي الفاسي الرقريواين(430هـ) :الفرقةه احلافا البامل استوين الرقريوان

وحصلت له هبا رئاسة البلم .أخذ عن أبو احلسن الرقابسي ،األصةلي وأمحد بن قاسم ،أبو بكر الياقالين .أخذ عنه ابن حمرز،
عتة السوسي وأبو الرقاسم السةوري .له كتا التبلة على املدونة كتا جلةل(.ترتةب املدارك ،ص ص .252-243شجرة
النور ،ص).158
" -2التبالة على املدونة" كتا جلةل أليب عمران ،تتيع فةه املدونة بالتبلة علةها ،ومل يُكمله ،تنرقـل عنـه كتـب الفتـاوى كاملبةـار
والربزيل ( انظر :فرقه النوازل على مذهب املالكةة – فتاوى أيب عمران الفاسي.)55 – 54 :
 - 3أبو عيد اهلل حممد بن الرقاضي عةا (ت  575ه) ،الفرقةه الرقاضي ،له ت لةف ( .موسوعة أعالم املغر .)373/1
 - 4أبــو جبفــر أمحــد بــن نصــر الــداودي األســدي الطرابلســي ،نزيــل تلمســان (440/402-000ه ــ=1048-0000م)الفرقةــه
املتفنن البامل باللسان واحلديث ،مل يتفرقه يف أكثر علمه على إمام ،وعنه أبو عيد امللا اليوين وأبو بكر بن حممـد بـن أيب زيـد،
له :شرح على املويا ،الواعي يف الفرقه ،النص ةحة يف شرح اليخاري ،واإليضاح يف الرد علـى الرقدريـة (ترتةـب املـدارك ،ج ،7ص
ص .104-102ال ــديياج امل ــذهب ،ج ،1ص ص  .166-165ش ــجرة الن ــور ،ج ،1ص 110)164وفة ــه أن ــه ت ــويف س ــنة
440ه1048-م).
 - 5عي ــد ات ــال ب ــن عي ــد الـ ـوار الس ــةوري(ت462/460هـ ــ) النظ ــار الزاه ــد آخ ــر ش ــةوخ الرق ــريوان كان ــت ل ــه عناي ــة باحل ــديث
والرق ـراءات .أخــذ عــن أيب بكــر بــن عيــد الــرمحن ،أيب عم ـران الفاســي وأيب عيــد اهلل بــن ســفةان املرقــري .أخــذ عنــه عيــد احلمةــد
الصائو ،اللخمي ،حسان الرببري ،عيد احل الصرقلي وابن سبدون وغريهم ،لـه تبلةـ علـى املدونـة (ترتةـب املـدارك ،ج ،8ص
ص .66-65الديياج املذهب ،ج ،2ص .22شجرة النور ،ج ،1ص)172
- 6الدر النثري يف أجوبة أيب احلسن الصغري ،ص.168
 -7أبــو بكــر بــن عيــد الــرمحن عتةـ بــن خلــف التجةــيب(ت423/422هــ) :اإلمــام الفرقةــه املــؤرخ ،أخــذ عــن الرقابســي وابــن أيب زيــد
وغريهم .له رحلة للمعرق أخذ فةها عن مجاعة .وأخذ عنه ولده عيد امللا وغريه .له كتا االفتخار ،وكتا الطيرقات(ترتةب
املدارك ،ج ،7ص ص .242-239شجرة النور ،ج ،1ص)158
 - 8يف الربزيل :فاجتمع املسافرون.
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فاجابــا :مــن مــات يف ســفر وموضــع ال ق ـرار فةــه وال قضــاة وال عــدول ،فمــا فبلــه مجاعــة الرفرقــة

من بةع وغريه جائز" 1اهـ.

[فتاوى األحباس]
[-25تنزيأل بنات االبن منزلة أبيهم المتوفى في الحبل]

2

و ــا كاتيــه بــه الرقاضــي :ببــد الســالم شــةخنا أبــو زيــد أمــا ببــد ،إعالم ـاً لــا وأنــه حضــر لــدي
ســةدي عيــد الرقــدير بــن الســةد بــن عيــد الــرمحن بــن احلــاج عةســى والســةد حممــد بــن الســةد عيــد اهلل بــن
احلاج عةسى ،فادعى األول الذي هو النائب عن زوجته خدجية بنت أخي الثاين وعن أختها.
وأن والــد ذلــا اتصــم الثــاين كــان قــد حــيس حيســه علــى أوالده مــن صــليه الــذكور واإلنــا
ومساهم .مث أن أحد املـُ َحيَّس علـةهم مـات قيـل أبةـه ،عـن بنتـني فرقـط ،إحـدامها زوجـة هـذا الرقـائم ،وقـد
كان جدمها ذكر يف حيسه أن من مات من الذكور فولده يتنزل منزلته.
فا هر زوج الينت رسم الرقسمة الواقبـة يف حةـاة احملـيس ،وببـد وفـاة ولـده نـرم بنـيت ولـده منـه،
بل أخذتا سهما بني أعمامها ،ورمسا آخر بعهادة السـةد احلـاج عيـد الـرمحن الرقسـطةين أهنمـا أدخلهمـا
يف احلــيس .وآخ ـر فةــه أدخلهمــا وأنــه إن أمتنــع فلهمــا الثلــث .وآخــر فةــه أن الولــدان وقــع مجب ـاً مجــع
أصناف األوالد ،وإن أنفرد صرف للذكر خاصة.
وأدعى ذلا الزوج أن أوالد صلب احملـيس قامـا أعـين مـن يف قةـد احلةـاة مـنهم ،ونزعـا مـن بعـ
أخةهما املذكور ما أجنر ما من احليس وياليهما يف الغلة.
فاجابه املطلو الذي هو الثاين برقوله أن أيب فسر لفا ما أهبمه يف حيسه بتفسريه ،وأن لـةس
ن إال ما لينات صليه.
إال أن ما بةد بنات االبن أقدم ا بةد األعمام ،فانظر سةدي أرسـام الفـريرقني ،وحكـم السـةد
حمم ـ ــد ب ـ ــن الس ـ ــةد احل ـ ــاج يف ذل ـ ــا ،وم ـ ــا زيلت ـ ــه ب ـ ــه م ـ ــن الك ـ ــالم ،فتامل ـ ــت احلج ـ ـ ـ وم ـ ــا احت ـ ــوت
علةــه مــن البــرف ،فوجــدت لَينَـةُ الينــات أرجــح؛ لكوهنــا أقــدم تار ـاً ،والتفســري األول هــو املبتــرب؛ لكونــه
 - 1انظر:فتاوى الربزيل ،ج ،3ص.91
 - 2الغنةة ،ص.547-546
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يوافـ اللغــة؛ وألن مــا قالــه آخـراً يبــد نــدماً والنــدم ال يفةــد ،فةصــح دخــو ن يف احلــيس ،ويلغــى البــرف،
ال يبمل يف املفسر ،وإمنا يبمل يف اجململ مثل املطل والبام واهلل أعلم.
فاجابه :وببد ،فتاملت ما شهد به احمليس يف بنيت ولده حممد فالفةته غري صريح يف قصده يـوم
التحيـةس؛ فإنــه قــال يف إحــدى شــهاديت الســةد احلــاج عيـد الــرمحن الــيت بةــد حفةــد أخةــه :أهنــم أدخلهــم
يف احلـ ــيس هـ ــذا لفظـ ــه؛ فةحتمـ ــل أن يكـ ــون إدخالـ ــه إيامهـ ــا يـ ــوم التحيـ ــةس ،أو يـ ــوم صـ ــةاحه بـ ــذلا.
وعل ـ ــى أن ـ ــه ي ـ ــوم التحي ـ ــةس ،نتم ـ ــل أن يك ـ ــون نز م ـ ــا منزل ـ ــة أبةهم ـ ــا يف احل ـ ــيس مب ـ ـ ـاً ،أو يف الب ـ ــام
منهمــا فرقــط كمــا صــرح بــه يف بب ـ العــهادات؛ إذا قــال مــا مــا إال مــا لبماهتمــا .وأمــا الثانةــة فرقــال
فةها ما حظهما يبين أبةهما يف احليس ،وهو أيضا نتمل االحتماالت األرببة.
وما بةد ابنه فإحـدى العـهادتني قـال فةهـا لـةس لزوجتـا إال مـا أخـذت عماهتـا ،فهـذا نتمـل
أيضـ ـ ـ ـاً االحتم ـ ـ ــالني األول ـ ـ ــني ،لك ـ ـ ــن أو م ـ ـ ــا أرج ـ ـ ــح لرقول ـ ـ ــه :ل ـ ـ ــةس لزوجت ـ ـ ــا إال ك ـ ـ ــذا ،فرق ـ ـ ــد نف ـ ـ ــى
أن يكــون ــا لبماهتــا ،ولــو علــم أنــه أدخلهم ـا يــوم التحيــةس مــدخل والــدمها يف احليســني مــامل ينفــه،
وإمــا االحتمــاالن األخـريان فــال حتتملهمــا لتصــرنه بإخراجهمــا مــن احلــيس اتــاص بالــذكور ،كمــا صــرح
ب ــه يف الع ــهادة الثانة ــة ال ــيت بة ــد ابن ــه ،فظه ــر أن م ــا بة ــد ابن ــه صـ ـريح يف ختصةص ــهما ب ــاحليس الب ــام
وإن ك ــان ي ــدخالمها االحتم ــاالن األوالن .ف ــال ميك ــن الكج ــةح برق ــدم الت ــاري ألن ــه إمن ــا يك ــون مرجحـ ـاً
التبار والتساوي فلم يي إال الرجـوع إىل البـرف ،وبةناهتمـا فةـه متبارضـة ،لكـن شـهادة السـةد احلـاج
عيد الرمحن فةه متناقضة فال تفةد شة،اً.
وأمــا مــا كتيتــه فةــه علــى حكــم الســةد حممــد بــن الســةد احلــاج عيــد اهلل فمــا أشــرت فةــه إىل نــص
فبهدته علي ،وما استظهرته فهو حمل لنظر غريي فلةجتهد فةه من وقف علةه كاجتهادي واهلل املوف .
المح ـ ـبل فـ ــي الحـ ــبل حيـ ــالة لـ ــه ،حتـ ــى يثبـ ــت أن تصـ ــرفه نيابـ ــة
[-26تصـ ــرف ولـ ــد ُ

عن والده]

1

و ــا كاتيــه بــه الرقاضــي مــا نصــه :حمينــا يف اهلل وشــةخنا أبــو زيــد علةــه مــين ألــف حتةــة وإك ـرام
وسالم ،أما ببد ،سةدي ترى رسم حيس أوالد احلاج أيب الرقاسم وما مبه من اإلشهاد باحلةازة ،فظهر
يل ببــد التام ــل يف بةنــة احل ــوز بب ــد أن استحضــرت احل ـ ــن ش ــهد ب ــه ،فامــا الس ــةد نــاجم فرق ــد ق ــال
 - 1الغنةة ،ص ص.496-495
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أنــه شــهد بتصــرف ولــد احملــيس يف احلــيس بــالرقطع واحلصــد واالزدراع ،وال يــدري أذلــا التصــرف ألبة ـه
وهــو كــالواقف ،أو لنفســه ،وال كــان األ املـُ َحيس يــامر يف ذلــا وينهــى أوالً ،والواقــف حةن،ـ ٍـذ أعمــى،
وتاببه على ذلا حممد الرقراري وعيـد ا ـادي ،فـاألوالن أديـا والثالـث منرقولـة عنـه لتبـذر أدائـه بـاملر ،
واآلخرون من شهود احلةازة ماتوا.
فاقتضى نظر العرع يرح تلا العهادة كلها أما يف ح األحةاء؛ فاجلهل الئح مـن شـهادهتم،
وكــون احملــيس أعمــى مــن املبلــوم أن األعمــى إذا كــان لــه أوالد فإنــه يســند التص ـرفات إلــةهم ،فالعــهادة
حةن ،ــذ حتت ــاج إىل متةة ــز التص ــرف مل ــن ،وإال يرقه ــا االحتم ــال ،فةس ــرقط هب ــا االس ــتدالل ،وأم ــا يف ح ـ
األموات فلبدم حصول األداء مع متكنه.
مث ييرقــى ببــد هــذا رســم احلــيس كمــا هــو ،فةكلــف األوالد إايــات احلةــازة ،فــإذا أايتوهــا فــذلا،
وإال فاالستصــحا ؛ فةيطــل لبــدم احلةــازة ،و ــا ييطــل بــه أيضــا ســرقو احلــدود منــه ،وقــد نــوزع الوراــة

3
2
1
يف ذلــا فةيطــل كمــا يف ن ـوازل الــربزيل مــن األحيــاس ،واملبةــار ون ـوازل ابــن رشــد  ،ف ـإن كــان معــتهراً
باجلن ــان الف ــالين ومل يوج ــد م ــن يرق ــول أن ــه ب ــذلا أش ــتهر فةم ــا س ــلف ي ــوم التحي ــةس ،فه ــو يف حة ــز
ما مل ند ،وشهرته له اآلن ال يرقضي أنه بذلا أشتهر فةما سلف ،وهذا ما هر يل أنظره وتصفحه.

فاجــا وببــد ،الســالم علــةكم أيــه احملــب ورمحــة اهلل ،فامــا شــهادة الســةد نــاجم الــذي شــهد
بتصــرف الولــد فهــي عاملــة؛ ألن األصــل أن تص ـرفه لنفســه حــى يثيــت أنــه تصــرف ألبةــه ،إذ األصــل
يف البرقود الصحة حى يثيت ما ييطلها ،وكذلا من تيبه على ذلا ،وأما الذين مـاتوا فةكتفـي بالـدفع
على خطويهم على الوجه املبلوم يف الرفع على خط العاهد الغائب أو املةـت ،وال يضـر عـدم أدائهـم
يف حةاهتم إذ ال جيب علةهم األداء حى يطاليوا بذلا ،وال أعلم يف ذلا خالفاً.

 - 1نوازل الربزيل ،ج ،5ص ،418ونصه" :ابن احلاج :ال تصح حةـازة األمـالك بـاحليس إذا كانـت لةسـت مبحـدودة وال موصـوفة
يف عرقد التحيةس".
 - 2املبةار املبر  ،ج ،7ص ص.453-452

 - 3فتاوى ابن رشد ،حممد بن أمحد بن أمحد ابن رشد الرقرييب ،مجع وحترقة املختار بن الطاهر التلةلي ،دار الغر اإلسالمي،
1987 ،1م ،ج ،1ص ص 329-325/323-320/203-202مســائل ابــن رشــد ،حترقةـ حممــد احليةــب التجكــاين،
ج ،1ص ص.177-174
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وأمــا عــدم حتديــد األمــالك احمليَّســة ،ف ـإن ايــت حــدودها بــالرقطع أو بالســماع الفاشــي بعــريه

كفــى بــذلا عــن ذكــر حــدودها يف الرســم ،وإن مل يثيــت ذلــا ونــازع فةــه أهــل احلــيس ،بطــل حةن،ــذ
كما نرقلت عمن ذكرت.

قلــت أنظــر مــا ــالف قولــه :وأمــا عــدم حتديــد األمــالك...اخل مــن قولــه يف ج ـوا لــه أيض ـاً
يف الورقة الثالثة ببد هذه أن اجلهل باحلدود يرقدح يف صحة احليس ،وأشار لذلا الربزيل ما يـدل لـه.1
وكتب حممد عيد البزيز اليليايل.
[-27عدم اعتبار القاضي لحكم التحكيم إعا لم يوافق النصوص]

2

نــص املعــاور علــى حســب مــا وجــد :وببــد ،قــد حضــر لــدي كاتيــه الســةد حممــد عيــد الــرمحن
بــن ســةدي عيــد الرقــادر بــن أيب نــي ،وبابــا أمحــد بــن عيــد البزيــز بــن احلــاج حــين ،فادلةــا ،فـادعى األول
أن عم ــه الس ــةد حمم ــد ك ــان ح ــيس حيسـ ـاً عل ــى أوالده ،ووكل ــه عل ــى قيض ــه ،وح ــازه حةات ــه وتص ــرف
فةه ألوالده بانواع التصرفات وهو بةد خصمه هذا ،فانتزعه منه فترقاررا على احلياسة.
وادعــى الثــاين أنــه حتــاكم فةــه مــع حــاكم مبــه ،فحكــم بــيطالن احلــيس ،ورجوعــه مريااـاً ،فــا هر
احلكم الذي ادعاه وقرأته ،فإذا ميناه على إلغاء احلةازة اليت أ هرها األول؛ ألمور منهـا :أنـه كـان حـائزاً
للحـ ــيس قيـ ــل التحيـ ــةس بالعـ ــركة والنةابـ ــة علـ ــى املـ ــُ َحيس ،وأنـ ــه البـ ــد مـ ــن ايـ ــوت علمـ ــه بانـ ــه احلـ ــائز
ببد التحيةس ،وأن احمليس مل يتخل عنه.
فاوقفـ ــت خصـ ــمه علـ ــى احلكـ ــم ،فـ ــا هر حةازتـ ــه ،فـ ــإذا هـ ــي كمـ ــا ينيغـ ــي ويبتـ ــرب يف علمنـ ــا،
وما انطوت علةه فهومنا ،وما اشك احلاكم من البلم بانه هو احلـائز وقيـول الوكالـة ،وأن احلكـم شـيء
زائ ــد عل ــى م ــا وقف ــت علة ــه بة ــد م ــدعي الص ــحة ،وذل ــا عن ــدي غ ــري س ــديد وال تس ــاعده النص ــوص،
أمــا عــدم اعتيــار قيــول الوكةــل للوكالــة تصــرناً يرقــف علةــه مــن أراده يف عملةــات الفاســي ،3وإذا البلــم

 - 1نوازل الربزيل ،ج ،5ص418
 - 2أجوبة العة حممد بن عيد الرمحن التنةالين ،نوازل رقم ، 88/97مكتية وأوالد الرقاضي متنطةط ،ص ص.5-4
 -3عملةات الفاسي ،ص ،45ونصه:

وليل يشترط للوكيأل

يوما إعا أوكأل من قبول

قال العارح" :يبين أن البمل جرى ببدم شر قيول التوكةل قاله الرقاضي أبو سودة".
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بانــه هــو احلــائز الفــه مــا يف املبةــار ،والتةســري والتســهةل ،1أمــا كــون م ـا كــان مــن التخلــي الــذي قــام

بــه الوكةــل ملغــى نكــم علةــه حــد ابــن عرفــة للحــوز ،2وقــول خلةــل :املســتاجر واملســاقي وحوزمهــا األول
كايف ،وصح معاعاً ،وحةز جبمةبه من أن ييرقى فةه".

3

فرقلــت لــذي احلــاكم هــات مــا عنــدك مــن اليةنــات ،فــادعى حججـاً ،فانتظرتــه ملــا حضــر ،فظهــر
يل من ــه الب ــز والل ــدد ،فابطل ــت دعـ ـواه ،مث ق ــام عن ــد ذل ــا ب ــابن الركراك ــي وعي ــد ال ــرمحن ب ــن باب ـا عل ــي
بــن احلــاج حــين يــدعةان ألن عنــدمها مرقــال يف فســاده ،وادعـوا بةنــة غائيــة باســفل تـوات ،4فاجلتهــا مــا

س ــيبة أي ــام فحض ــر س ــيبة أي ــام ،فحضـ ـرا بب ــد األج ــل وأ هـ ـرا رس ــوماً فةه ــا مـ ـراجبتهم لع ــهود احل ــيس
والتخل ــي ،فاجل ــل م ــنهم مل ينح ــرف ع ــن ش ــهادهتم األوىل .فلم ــا فه ــم م ــين اب ــن الركراك ــي ع ــدم اعتي ــار
مـا اسـتظهره ،قــال أنـا عنــدي حكـم الرقاضـي وأنـتم عنــدكم خالفـه ،فــاكتيوا مـا عنــدكم وأعطـوين نســخة
أراجع هبا الفرقهاء ،هذا آخر ما قاله وادعاه ومل يدع غريه.
وغاضيين برقولـه هـذا فرقمـت وتـركتهم ،فـذهب خصـمه للسـةد حممـد عيـد الـرمحن أيامـاً مث رجـع
وأد عل ــي ويل ــب م ــين أن أحك ــم ل ــه ،فخف ــت إن منبت ــه ــا وج ــب ل ــدي أن يب ــاقيين ريب ،فاس ــبفته
واشــكيت علة ــه أن ال أحك ــم ح ــى أش ــاور أه ــل البلــم ،ف ــإن ق ــالوا بوج ــو احلك ــم فبل ــت ،فع ــاورت
كما مبحوله ،فاجابين كما باسفل العورى يرقاويه ،فحكمت عند ذلا بصحة ذلا احليس ،وأوجيـت
نفوذه حكماً فارضاً إمضاءه سيل السنة ،وأوجب البمل مبرقتضاه ،وكتب نائب والده حممد عيد احل .
ونص مـا كتـب ال ـ ُم َعاور :وببـد فالواجـب :احلكـم علـى مـن ذكـر إن مل يـدع أحـد حبجـة نتـاج
النتظاره ،واإلعذار إلةه فةه ،وكتب حميكم عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به.

 - 1التةسري والتسهةل ،ص.323
 - 2قال ابن عرفة" :وحرقةرقته رفع خاصةة تصرف امللا فةه عنه بصرف التمكن فةه للمبطي أو نائيه".املختصر الفرقهـي ،ج،08
ص.452
 - 3ينظر خمتصر خلةل ،ص .166وفةه كثري من االختصار والترقدمي والتاخري.
 - 4جنو توات
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1

ســ،ل كاتيــه وفرقــه اهلل عــن رجــل حــيس خنــةالً لــه علــى ابنتــه ،وعلــى مــن تلــده مــع رجــل مســاه،
فهل يكون كذلا ألوالد أوالدها ببد موهتا وموت أوالدهـا ،وال يكـون ألوالد اإلنـا شـيء منـه؟ قـال
يف خمتصر املتةطةة" :وقال ابن الرقاسم يف من قال داري حيس على ابنيت وولـدها ،دخـل ولـدها الـذكور
واإلنا  ،فان ماتوا كان ألوالد الذكور ذكورهم وإنااهم ،وال شيء البن بنت ذكـراً كـان أو أنثـى ،قـال
اللخمي وهو أحسن ونرقله غريه واهلل أعلم".2

وأجا ببده بصحة اجلوا الرقاضي سةدي عيد احل  ،والسةد عمر بن عيد الرمحن التنةالين
وسةدي حممد بن عيد املؤمن ،والسةد عيد الرمحن بن سةدي حممد البامل.
المحبل احتياج البنات لدخولهن في حبسه على أوالده]
[-29إشتراط ُ

3

وس ـ ــ،ل 4االب ـ ــن 5عم ـ ــن اش ـ ــك يف حيس ـ ــه عل ـ ــى أوالده يف دخ ـ ــول الين ـ ــات فة ـ ــه إن اح ـ ــتجن،
و ـن جــدار ال تكفـةهن غلتــه مؤنــة البـام ،وإن بةــع يـايت بــثمن كيــري ،فـاراد ببـ إخـواهنن بةبــه ويــاكلن
نه ،وإن انرقضـى دخلـن فةـه ،6وأذ ببضـهم ذلـا ،وقـال يـاكلن غلتـه ،فـإذا انرقضـت أخـذن مـا ُميـوهنن

لتم ــام البـ ــام م ــن احل ــيس .فه ــل يتي ــع قـ ــول األول أو الث ــاين ،أو ــن الـ ــدخول مطلرق ـ ـاً ،كـ ــان عن ــدهن
جدار أم ال؟
فاجا  :إن االحتةاج يراعى فةه مـا يبـد احتةاجـاً يف عـرف بلـد احملـيس ،فةبمـل بـه ،فـإن شـهد
الب ـ ــرف ب ـ ــان م ـ ــن عن ـ ــده م ـ ــا ذك ـ ــر يس ـ ــمي حمتاجـ ـ ـاً ،أخ ـ ــذن حظه ـ ــن ،وإن ش ـ ــهد بان ـ ــه غ ـ ــري حمت ـ ــاج
مل يكن ن شيء .واهلل اعلم.

 - 1الغنةة  ،ص.505
 2اختصــار النهايــة والتمــام يف مبرفــة الواــائ واألحكــام ،علــي بــن عيــد اهلل املتةطــي ،خمطــو مبكتيــة جامبــة امللــا ســبود ،قســم
املخطويات ،املغر  ،رقم.129ل.248
 3الغنةة ،ص .502
 4السائل هو الرقاضي عيد احل بن عيد الكرمي.
 5يبود لفا االبن يف الغنةة على حممد بن عيد الرمحن بن عمر.
 - 6أي يف احليس.
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[-30هأل يشترط لصحة الحبل ثبوت ملكية المحبل للحبل ،أم يكفي وضع اليد]

1

شــورى ملخصـاً نصــه فةهــا :وأنــه قــد برقــى علــى احليةــب التبــر للــدالئل الــيت أتةنــا هبــا يف حــل
احلك ـ ــم األول بالص ـ ــحة أو اإللغـ ـ ــاء ،مث أعـ ـ ــر علةـ ـ ــه اانة ـ ـ ـاً إش ـ ــكاالً الح يل م ـ ــن قـ ـ ــول اب ـ ــن رشـ ـ ــد
يف جوابــه":ال يرقضــي بــاحليس إال ببــد ايــوت التحي ـةس ،وملــا احملــيس ملــا حيســه اخل" 2ومــا عارض ــه
مــن قولــه يف التيصــرة :وذكــر العــة ترقــي الــدين علــى املالكةــة مــا ذكرتــه قيــل وأســتيبده ،فرقــال املالكةــة
لةس للرقاضي أن نكم حى يثيت عنده امللا واحلةازة؛ يريد إىل حني صدور الوقف .قال وهذا ببةد،
وفةه تبطةل احلرقوق ،والةد يُكتفى هبا يف املبامالت.3

ففهمـ ــت مـ ــن هـ ــذا أن العـ ــة ترقـ ــي الـ ــدين لـ ــةس مبـ ــالكي املـ ــذهب ،واع ـ ـكا غـ ــري املـ ــالكي
علــى املــالكي ال يكــون حجــة ألهــل مذهيــه؛ ألن املــذاهب كلهــا شــاهنا التخـالف يف كثــري مــن املســائل،
وال أدري ملــاذا ســاقه صــاحب التيصــرة ،وألي غــر أورده؛ ف ـإن كــان علــى مبــأل اعتيــاره نــاق أق ـوال
عةون أهل مذهيه وحصل التبار بني األقوال ،وايت اإلشكال ،وإن كان منه اسـتطراداً ارتفـع .وتيـني
الصوا مبا الذي نت إلةـه فهمـا ،ومـا الـذي يصـةب سـهما مـن الـذي اسـتهدفه لـا مـن الرقـولني.
للم َّح ـيس،
ذلــا فــإذا اســتل الفكــر مــن عنــد اإلشــكال فهــل يتبــني يف ايــات امللكةــة أن يثيتهــا العــهود ُ
أو يكفي يف ذلا اإلمجال مـن غـري ختصـةص ،كـان يرقـول أن األصـل الفـالين حـدود كـذا ألوالد فـالن،
ولو مل يسم احمليس وال عةنه فةخرج من ذلا شهادة مبلا جملهول اخل؟.
اجلـوا  :وببــد ،فالبــذر يف عــدم تتيــع فصــول العــورى وحتديــد اليحــث فةمــا نتــاج إىل اليحــث
فةه ،منها كون رسولكم قد يصادف اتاير معتغالً؛ لكادف األشغال علي من إقراء وجتويـد ،وجـوا
عن أس،لة ترد علي ،فال ميكن التفرى لذلا ،فاقتصر الرقدر احملتاج إلةه ،واهلل يرشدنا وإياكم للصوا .
وأمـ ــا مـ ــا نرقلتمـ ــوه عـ ــن التيصـ ــرة مـ ــن كـ ــالم ترقـ ــي الـ ــدين ف ـ ـإين تصـ ــفحت التيصـ ــرة فلـ ــم أقـ ــف
على ذلا يف مظانه ،والذي ينيغي لكم إذ نرقلتم من كتا  ،أن تبةنوا احملل الذي نرقلتم منه من كتا
أو فص ــل أو ب ــا لتخ ــف امل،ون ــة عل ــي يف مراجبت ــه ،ال س ــةما التيص ــرة ألن أكث ــر مس ــائلها ال تنض ــيط
 1الغنةة ،با احليس ،ص.519
2شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام ،ج ،2ص.137
 -3ينظر تيصرة احلكام يف أصول األقضةة ومناه األحكام،ج ،1ص.125
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يف با مبني .مث إن كان املراد ترقي الدين السيكي ،1فهو شافبي حم  ،وإن كـان املـراد بـه ابـن دقةـ

البةــد 2فإنــه يفــيت يف املــذهيني ،وكــل أصــحا مــذهب يــدعي أنــه علــى مذهيــه ،مث ببــد تســلةم حبثــه
ف ــال ي ــدفع املنرق ــول ع ــن أه ــل امل ــذهب؛ ألن الرقاع ــدة أن اإلش ــكال ال ي ــدفع اإلنرق ــال ،وكثـ ـرياً م ــا ينرق ــل
صاحب التيصرة عن أهل املذاهب ،واملرقلد حسيه اتياع مذهيه ال سةما يف احلكم على الغـري .وال يبـد
ما ذكره قوالً حى يتوقف يف احلكم مبخالفة لتصرنه بانه مذهب املالكةة ،فكةف يبدل املالكي املرقلد
الصرف عن مذهب إمامه إىل استعكال يورده أهل مذهيه ،فضالً عن غريهم؟
وأما إايات امللكةة املبترب يف النازلة فهو شهادة العهود بان ما أدعاه الرقائم باحليس أنه حيس
للم َّحيس ،هذا صريح كالم ابن رشد ال مرقتضاه فرقط واهلل املوف .
كان يوم تاري التحيةس ملكاً ُ
[-31إثبات المر

المحبل]
المخوف في ُ

3

مسالة يف احليس أو احلوز يف حالة املر  ،وما هـو املخـوف الـذي مينـع صـاحيه مـن التصـرف،

وقــع فةهــا تراجــع بــني الفرقةهــني ســةدي عيــد الكــرمي بــن أمحــد التمنطةطــي 4مــن أوالد البالمــة ســةدي
أيب ني ،والعة أيب عيد اهلل سةدي حممـد بـن العـة سـةدي عيـد الـرمحن بـن عمـر التنـةالين ،وجـدهتا
خبطهما.
ن ــص م ــا كتي ــه األول بب ــد س ــطر االفتت ــاح :م ــن عية ــد اهلل تب ــاىل حمم ــد عي ــد الك ــرمي ب ــن أمح ــد
إىل ســةدنا وابــن ســةدي شــةخنا ســةدي حممــد بــن العــة ســةدي عيــد الــرمحن رمحــه اهلل ،ألــف ســالم
علةا ورمحة اهلل وبركاته ،وببد ،فرقد هر يل ولا يف مسالة احليس أن حةازته ال تصـح عـن ال ـ ُم َحيس
 - 1ترقــي الــدين علــي بــن عيــد الكــايف الســيكي(756-683ه ــ) مــن علمــاء العــافبةة  ،ولــد مبصــر ،مث إنترقــل إىل العــام  ،وويل
الرقضــاء هبــا ســنة 739ه ــ ،لــه ت ـ لةف كثــرية ،نــذكر منهــا :شــرح املنهــاج يف أصــول الفرقــه لليةضــاوي ،خمتصــر ييرقــات الفرقهــاء،
االبتهاج يف شرح املنهاج(.األعالم ،ج ،4ص ص .305-302ييرقات العافبةة ،ج).139 ،10
 - 2حممد بن علي بن وهب ،ترقي الدين ابن دقة البةد(672-625هــ)شة السـالم املـالكمي العـافبي .أخـذ ابـن املرقـري وغـريه
من أهل احلديث ،وعن أبةه ،والبز بن عيد السالم وغريهم يف الفرقه ،له اإلمام ،اإلملام ،علـوم احلـديث ،شـرح عمـدة األحكـام،
شرح خمتصر ابن احلاجب(وفةات األعةان ،ج ،3ص ص).450-442
 - 3الغنةة ،ص ص.600-597
 - 4حممد عيد الكرمي بن أمحد التمنطةطي املبروف بيا حدة(1195هــ) الفرقةه الصويف ،له توالةف نظماً ونثـراً منهـا مزيـل اتفـا
عــن نســب ببـ العــرفا ،ولــه فتــاوى يف األحكــام العــرعةة جنــدها يف الغنةــة( الرقــول اليســةط ،ص ص .32-31مبجــم أعــالم
توات ،ص ، 343كتب حممد بن عيد الكرمي)
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يف مرض ــه املخ ــوف ،وبرق ــى الك ــالم يف وص ــف املخ ــوف ،فـ ـإن قل ــتم أن ــه ال يكف ــي إال أن ترق ــوم اليةن ــة
بانـه حـيَّس وهــو مـري مرضـاً خموفـاً ،واتصـل بــه ذلــا املـر املخــوف إىل أن مــات ،مـع كــون العــاهد
م ـن أهــل املبرفــة بــاألمرا  ،فهــذا مل يتضــح يل؛ ألن األئمــة رمحهــم اهلل وصــفوا املــر املخــوف فرقــالوا
إنــه مــا أقبــد صــاحيه عــن الــدخول واتــروج والتصــرف ،1ومل يرقولـوا أنــه مــع هــذا يرجــع فةــه إىل األييــاء،

وكرقول املدونة الذي نرقلتموه :املفلوج اخل.2

وأمــا قولــه يف املســائل امللرقويــة":ويرجــع فةــه إىل مبرفــة الطيةــب بــان ا ــالك بــه كثــري 3".فلبلــه
يف املر الذي ال نص فةه ،وأمـا قولـا :وال ريـب أن كثـرياً ـن أُقبـد يـال بـه إقبـاده حـى مـات لكنـه
حبدو مر آخر .فاليةنة على املدعى ،واألصل االستصحا .

وباقي كالمـا ال تتبلـ بـه الفتـوى ،فلـذلا مل جنليـه إىل آخـره ،وهـذا كلـه إن فرضـنا أن املـر
املتصل باملوت نتاج فةه ببد املوت منه ،إايـات كونـه خموفـاً مـع حصـول اتـوف املتوقـع منـه ،فـإن قلـتم

أنه نتاج فةه إىل إايات ذلا ،فنحن منه يف لمة اجلهل لرقول ابن احلاجب":4وشر الوقف حوزه

عنــه قيــل فلســه وموتــه ومــر موتــه ،وإال بطــل" ،5وحنــوه البــن ســلمون6؛ ألن ــاهر هــذا أن
املر املتصل باملوت مانع من احلوز ،وأنه خموف.
 - 1التاج واإلكلةل ،ج ،6ص .663املختصر الفرقهي ،ج ،4ص.138
 - 2املدونة  ،ج ،2ص.88
 - 3مواهب اجللةل ،ج ،6ص.663
 - 4عثمان بن عمر بن أيب بكر يـونس أبـو عمـرو مجـال الـدين املبـروف بـابن احلاجـب(646-570هــ) الفرقةـه األصـويل املـتكلم.
أخذ عن أيب احلسن األبةـاري ،وقـرأ علـى اإلمـام العـاييب الرقـراءات وعلـى اإلمـام العـاذيل العـفاء وغـريهم .وأخـذ عنـه العـها
الرقرايف ،الرقاضي ناصر الدين بن املنري  ،وأخوه زين الدين ،الرقاضي ناصر الدين األبةاري ،وغريهم .له املختصره الفرعي ،خمتصره
وغري ذلا (الديياج املذهب ،ج،2ص ص  ،289-287شجرة النور ،ج ،1ص)271
 - 5جــامع األمه ــات ،اب ــن احلاج ــب امل ــالكي ،حترقة ـ أب ــو عيــد الرمح ــان األخض ــر األخض ــري ،الةمام ــة للطياع ــة والنع ــر والتوزي ــع،
دمع -بريوت1998 ،م ،ص .449البرقد املنظم للحكام فةما جيري بني أيديهم من البرقود واألحكام ،عيد اهلل ابن سلمون
الكناين ،دار األفاق الغربةة – مصر2011 ،م،ص ص ،459-458قريب منه.
 - 6أبو حممد عيد اهلل بن علي ابن سلمون الكناين( 741 - 669هـ) إمام يف كثـري مـن الفنـون .قـرأ علـى أيب احلسـن بـن فضـةلة
حممــد املغةلــي وابــن املرحــل وغــريهم  .قــال احلضــرمي:
وأيب احلســن اليلــويي ومجاعــة .أخــذ عــن أيب الربةــع بــن ســامل ،أيب يالــب َّ
ومساعا .له العايف فةمـا وقـع مـن اتـالف بـني التيصـرة والكـايف وكتـا البرقـد املـنظم للحكـام فةمـا جيـري
أخذت عنه كثرياً قراءة ً
بني أيديهم مـن البرقـود واألحكام(.نةـل االبتهـاج ،ج ،1ص  ،219شـجرة النـور ،ج ،1ص .397األعـالم ،ج ،4ص.106
مرقدمة البرقد املنظم للحكام ،ص :د)
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وأمــا توقةــف الغلــة فرقــد كنــت أعترقــد أنــه حـ وصـوا  ،فلمــا ورد علـي كتابــا توقفــت ،فامرهــا

ُمسلَّم إلةكم ،واجتهدوا وفرقين اهلل وإياكم إلصابة الصوا  .وال حول وال قوة إال باهلل البلي البظةم .

فاجابــه الثــاين مبــا نصــه ببــد افتتاحــه :وعلةــا أيهــا األخ ألــف ســالم ورمحــة اهلل وبركاتــه ،وببــد،
فرقد وقفت على ما سطرته أعاله من األحبا فةما كنا كتيناه ،وسنجةيا علةها حبول اهلل وقوته.
ف ـ ــاقول وه ـ ــو حس ـ ــيب ونب ـ ــم الوكة ـ ــل يف الرق ـ ــول :أم ـ ــا قول ـ ــا أن ـ ــه يتض ـ ــح ل ـ ــا ك ـ ــون احل ـ ــيس
ال بــد يف مــن شــهد بوقوعــه يف املــر أن يرقــول :أنــه مــر خمــوف ،وأن يكــون ذلــا العــاهد مــن أهــل
املبرفــة بــاألمرا  ،إن كنــت تــروم اتضــاحه ف ـال مسبــا ملــا يتلرق ـى علةــا ،ويهــر س ـريرتا مــن دسةســة
التبصــب ،ف ـإن فبلــت ،هــر لــا مــن اش ـكا األئمــة يف التربعــات الواقبــة يف املــر  ،أن يكــون ذلــا
امل ـ ــر خموف ـ ـاً ،أن ـ ــه ال ب ـ ــد يف الع ـ ــاهد ب ـ ــذلا أن ي ـ ــنص علة ـ ــه ،وأن اإلمج ـ ــال ال يفة ـ ــد وه ـ ــو مط ـ ــروح
يف با العهادة؛ ألن بطـالن التربعـات يف املـر الزم عـن كونـه خموفـاً ،وقـد عُلـم مـن الرقـوانني البرقلةـة
أن ــه إذا مل يك ــن الل ــزوم وه ــو أيض ــا ش ــر يف بطالهن ــا ،وق ــد عل ــم أن الع ــر يل ــزم م ــن عدم ــه الب ــدم،
فــإذا أســلم وجــود امللــزم وصــح احلكــم حةن،ــذ بوجــود الــالزم ،ووجــود امللــزوم وايوتــه إمنــا يكــون بطــرق
اإلايــات الــيت منهــا العــهادة؛ وهــي املتبةنــة هنــا ،والعــهادة ال تكــون إال بالتص ـريح ،فيــان هبــذا الــدلةل
البرقلي أنه ال بد من النص على أن املر املتيوع فةه خموف.
وأمــا كــون العــاهد بــذلا ال بــد فةــه أن يكــون مــن أهــل املبرفــة بــاألمرا فةمــا ال خفــاء فةــه؛
إذ شــهادته بكونــه خموفـاً ملــزوم ملبرفتــه بــالفرق بــني املخــوف وغــريه ،وإال مل تصــح شــهادته؛ لبــدم األمـن
علةـه التيـاس املخــوف بغـريه ،ومبرفتــه بـالفرق واملــذكور ملزومـة ملبرفتــه بـاألمرا  ،فــإذ ال بـد يف العــهادة
ؤمن مبهــا مــن التيــاس املخــوف بغــريه؛ ألن املبرفــة
بــاملر املخــوف أن يكــون عارفـاً بــاألمرا ؛ مبرفــة يُـ َ
بــاألمرا الزمــة للمبرفــة بــالفرق بــني املخــوف وغــريه ،واملبرفــة بــالفرق املــذكور الزمــة العــهادة بتبةــني
امل ـ ــر املخ ـ ــوف ،وص ـ ــحة املل ـ ــزوم توج ـ ــب ص ـ ــحة ال ـ ـالزم ،وبط ـ ــالن ال ـ ــالزم يوج ـ ــب بط ـ ــالن املل ـ ــزوم.
ـرت أن ــه مل يتض ــح ل ــا ،وأم ــا ال ــدلةل النرقل ــي فغ ــري حمتـ ــاج
وهب ــذا ال ــدلةل البرقلـ ــي يتض ــح ل ــا مـ ــا ذك ـ َ
له يف هذا احملل.
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وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن األئم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوا امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف...اخل ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقول :مل يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفه

بذلا إال ابن عيد احلكم 1يف روايته على ما نرقله الياجي؛ كما يف خمتصر ابن عرفة ،2فتبيريك مبـا يفةـد
البموم َوهمٌ،كما أن يف قولا :وصفوا تـَ َج ُوٌز ألن مرقتضى الصناعة التبيري بالتبريف.
وأمــا قولــا ،ومل يرقول ـوا مــع هــذا أنــه يرجــع فةــه إىل األييــاء ،فــاقول إذا وقفــت علــى مــا َع ـَّرف
ب ــه غ ــري واح ــد امل ــر املخ ــوف ه ــر ل ــا ص ــحة نرق ــة كالم ــا؛ ألن اب ــن احلاج ــب ق ــال يف تبريف ــه
مـ ــا نصـ ــه":واملخـ ــوف مـ ــا نكـ ــم الطةـ ــب بـ ــان ا ـ ــالك بـ ــه كثـ ــري"3؛ وم ـ ـراده بـ ــالكثري أن يكـ ــون املـ ــوت
عن هذه األشةاء شهري ال يتبجب من حصول املوت مبـه ،إىل قولـه "خبـالف اجلـر  ...اخل" 4وينيغـي

أن يرجــع يف هــذا إىل مــا يرقولــه ارقــات األييــاء؛ فرمبــا لزمــت محــى الربــع 5وخةــف منهــا املــوت ،و ــذا قــال
يف املدون ــة" :وأم ــا املفل ــوج وص ــاحب مح ــى الرب ــع واجل ـ ـذام وال ــربص وذو الرق ــروح واجل ـ ـراح ،فم ــا أقب ــده
م ــن ذل ــا وأض ــناه وبل ــو ب ــه ح ــد ات ــوف علة ــه ،فل ــه حك ــم امل ــر  ،وم ــا ال ييل ــو ب ــه ذل ــا فل ــه حك ــم

الصــحةح 6".غــري أن فةــه خمالفــة ببـ

األلفــا لــنص التهــذيب ،ونصــه يف بــا يــالق املـري " :وأمــا

املفلـ ـ ــوج وصـ ـ ــاحب محـ ـ ــى الربـ ـ ــع واألجـ ـ ــذم واألبـ ـ ــرص واملرقبـ ـ ــد وذو اجل ـ ـ ـراح والرقـ ـ ــروح؛ فمـ ـ ــا أقبـ ـ ــده

7

م ــن ذل ــا وأض ــناه وبل ــو ب ــه ح ــد ات ــوف علة ــه فل ــه حك ــم امل ـري  ،وم ــا مل ييل ــو ب ــه ذل ــا فل ــه حك ــم

حممــد عيــد اهلل بــن عيــد احلكــم بــن أعــني (214-155ه) الفرقةــه احلــافا ،مســع اللةــث ،ابــن عةةنــة ،عيــد الــرزاق ،الرقبنــيب
 - 1أبــو َّ
حممـد
وابن ةبة .روى عن مالا املويا وكان من أعلم أصحابه مبختلف قوله .روى عنه ابن حيةب ،ابن منري ،ابـن املـواز ،ابنـه َّ
والربةــع بــن ســلةمان .أفضــت إلةــه الرئاســة مبصــر ببــد أشــهب .لــه املختصــر الكيــري واألوســط والصــغري ،كتــا األه ـوال ،كتــا
الرقضــايا وكتــا املناســا وغــري ذلــا( .ترتةــب املــدارك ،ج ،3ص ص  .368-363الــديياج املــذهب ،ج ،1ص ص-419
 .421شجرة النور ،ج ،1ص ص ).90-89
 - 2قال الياجي :صفة اتوف ما رواه ابن عيد احلكم ما أقبـد صـاحيه عـن الـدخول واتـروج ،وإن كـان جـذاماً أو برصـاً أو فاجلـاً
ولةس اللرقوة والريح والرمد إذا صح اليدن كذلا ،وكذا ما كان من الفاجل والربص واجلذام يصـح مبـه بدنـه ويتصـرف .املختصـر
الفرقهي ،ج ،04ص.138
 - 3جامع األمهات ،حترقة  ،ص.387
 - 4املصدر نفسه.
 - 5محــى الربــع هــي الــيت تبــر للم ـري

يومــا وتدعــه يــومني مث تبــود إلةــه يف الةــوم الرابــع( املبجــم الوســةط ،ألمــع اللغــة البربةــة

بالرقاهرة ،دار الدعوة ،مصر ،ج ،1ص.324
 - 6املدونة ،ج ،2ص.88
 - 7يف النسخة املطيوعة من التهذيب :أرقده
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الصـ ـ ـ ـ ـ ــحةح ،فـ ـ ـ ـ ـ ــر مفلـ ـ ـ ـ ـ ــوج أو يـ ـ ـ ـ ـ ــابس اجلـ ـ ـ ـ ـ ــذام يتصـ ـ ـ ـ ـ ــرف ،1".وحنـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ـ ــا البـ ـ ـ ـ ـ ــن احلاجـ ـ ـ ـ ـ ــب
قول املاتن" :2وعلى مري

حكم الطب بكثرة املوت بـه 3".وقـد سـلمه شـارحوه ،ومل يرقولـوا :أنـه مرقةـد

مبــا ذكــرت ،وحنــو قولــه يف التوضــةح":وينيغــي اخل" :4مــا نرقلــه احلطــا عــن املســائل امللرقويــة يف شــرح
قولـه":وعلــى مـري

اخل" 5ونصــه " :قـال يف املســائل امللرقــو ويرجــع فةـه إىل مبرفــة الطيةــب بــان ا ــالك

ب ــه كث ــري" .6فان ــت ت ــرى تبم ــةمهم يف الرج ــوع إىل ق ــول األيي ــاء ومل ص ـ ـوا بب ـ ـ

األم ـ ـرا

ب ــذلا،

مــع أن ابــن عيــد احلكــم مل تنــف روايتــه الرجــوع إىل قــول األييــاء ،وال يلــزم مــن عــدم التبــر لــه عــدم
الرقول به ،وإال فاتته كثري من األمرا املخوفة؛ كانه يبده تبريف املر املخوف ،فال يرقال أنه عـرف
الــيب وتــرك الــيب كمــا تومهتــه؛ ألنــه يلــزم علةــه فســاد عكــس التبريــف ويــرده وهــو بايــل ،بــل مـراده
تبريــف املــر املخــوف مبــا ال جيهلــه أحــد؛ وهــو أن كــل مــر أقبــد صــاحيه عــن الــدخول واتــروج
والتصرف لعدته وإضنائه وإضجاعه له حى خةف علةه بسييه ،فهو خموف وعلم هذا .وهـو مـا يفةـده
كالم التوضةح ،7وأيب احلسن وابن سـلمون 8وصـاحب الفـائ  ،9وغـريهم يكـون مـ ل التبـريفني واحـداً،
ويكون الرجوع لرقول األيياء فةه متبةناً ،وهو واضح.
وأم ـ ــا قول ـ ــا :وق ـ ــول املدون ـ ــة ...اخل ،ف ـ ــال أدري م ـ ــا م ـ ـرادك ب ـ ــه؛ وكان ـ ــا حت ـ ــت ب ـ ــه مل ـ ـرادك؛
وإمنا هو حجة علةا ال لا إن فهمته.
وأمــا قولــا :إن نــص املســائل امللرقويــة لبلــه يف املــر الــذي ال نــص فةــه ،فــاقول هــذا وهــم
فاحش وغفلة اهرة؛ ألن قولا ال نص فةه؛ إن كان مرادك نص األيياء فهـو مـا فـررت منـه ،وصـرت
 -1التهــذيب يف اختصــار املدونــة ،أيب ســبد الربادعــي ،حترقةـ حممــد األمــني ولــد حممــد الســامل بــن العــة  ،دار اليحــو للدراســات
اإلسالمةة وإحةاء الكا  ،اإلمارات البربةة املتحدة2002 ،م ،ج ،2ص ص.364-363
 - 2يبين صاحب امل خلةل بن اسحاق اجلندي املالكي.
 - 3خمتصر خلةل ،ج.173 ،1
 - 4التوضةح يف شرح خمتصر بن احلاجب ،خلةل بن إسحاق بن موسى املالكي ،حترقة أمحد بن عيد الكرمي جنةـب ،مركـز جنيويـه
للمخطويات وخدمة الكا 2008 ،م ،ج ،6ص.257
 -5خمتصر خلةل ،ص.178
 -6مواهب اجللةل ،ج ،6ص.663
 - 7التوضةح ،ج ،6ص.254

 - 8البرقد املنظم للحكام ،ص.535
 - 9املنه الفائ  ،ج،1ص.339
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كمــن فــر مــن الســحا وجلــس حتــت املة ـزا  .وإن كــان م ـرادك نــص األئمــة علــى قولــه كونــه خموف ـاً،
فــإهنم مل ينصـوا إال علــى مــا حكـم أهــل املبرفــة بالطــب بكثــرة املــوت بــه ،وفةــه وقــع االستعــهاد بكــالم
املســائل امللرقويــة كمــا يف احلطــا ســلمنا مــا ذكــرت ،لكــن ال نســلم أن املــر يف النازلــة خمــوف وقــع
فةــه الــنص؛ إذا مل يرقــع الــنص علــى البمــى أنــه خمــوف ،وكــذا اإلقبــاد مــع صــحة التصــرف مــع كــل واحــد
منهم ــا ،ول ــو قة ــل ب ــه يف املرقب ــد لرقة ــل ب ــه يف املرقط ــوع ال ــرجلني أو أح ــدمها ،أو م ــع الة ــدين بب ــد ال ــربء،
وال قائل به.
وأما قولا :فمن أدعى أن املري

فم َسـلَّم ،لكـن ال نُسـلم أن التـربع
على ذلـا الوصـف...اخل ُ

وقع يف مـر خمـوف ،ومـن أدعـاه فبلةـه اليةنـة؛ ألن األصـل يف البرقـود الصـحة ،ونافةهـا علةـه اإلايـات،
وال سةما مع يول ذلا املر  ،وإاياته إمنا يكون مبن له متةةز بني األمرا كما ترقرر.

وأمــا قولــا :وهــذا كل ـه إن فرضــناه املــر املتصــل بــاملوت...اخل ،فــاقول مــا قلــت ح ـ لكنــه
نتــاج إىل مــن يعــهد بــان املــوت وقــع منــه ال مــن غــريه ،فتحتــاج يف النازلــة إىل مــن يعــهد بــان مــوت
احمليس املذكور حصل من أجل عماه وإقباده وبسييهما وقع موته؛ لبدم ايوت خموفةة اإلقباد والبمـى؛
وال يلزم من حصول املوت مـع اإلقبـاد كونـه خموفـاً ،لكثـرة األسـيا فـافهم مبـأل قولـا منـه ،وال حجـة
لــا يف كــالم ابــن احلاجــب وال ابــن ســلمون؛ ف ـإن مرادمهــا مبــر املــوت الــذي وقــع بســييه ومــن أجلــه
امل ــوت ،ال مطلـ ـ امل ــر املرق ــارن للم ــوت ،وإال ل ــزم ع ــدم ص ــحة تربع ــات األعم ــى واألصـ ـم وحنومه ــا،
إذا اتصل مبوهتما وهـو واضـح الـيطالن .واهلل أعلـم وكتـب حمـيكم حممـد بـن عيـد الـرمحن بـن عمـر لطـف
اهلل به.
وأجـا ببــده ســةدي عيــد الكــرمي بــن ســةدي حممـد الصــاد بــن ســةدي اليكــري ،برقولــه وببــد،
فما قةد مبحوله وأعاله مـن مبارضـته ـاهرة .وأجـا ببـده الرقاضـي سـةدي عيـد احلـ ابـن عـم سـةدي
حمم ــد عي ــد الك ــرمي ،وأج ــا بب ــده س ــةدي عي ــد ال ــرمحن ب ــن س ــةدي حمم ــد–فتح ــا -الزجل ــوي فرق ــال:
وببد فما كتيه صاحينا سةدي حممد ابن شةخنا أيب زيـد سـةدي عيـد الـرمحن بـن عمـر رمحـه اهلل مبحولـه
وأعاله صحةح ،وبه يرقول وعلةه يواف عيةد ربه عيد الرمحن بن حممد لطف اهلل به.
وأجا ببده سةدي حممد بن عيد املؤمن برقوله ،وما كتب باعاله من املر املخوف صحةح
وهو صحةح.
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وأجا ببده البالمـة الفرقةـه سـةدي حممـد بـن سـةدي حممـد –فتحـا -الزجلـوي املـذكور برقولـه:
وببــد ،فبنــدي اإلقبــاد ومزامنتــه ال تــدل مبجردمهــا علــى اتــوف علــى صــاحيها مــن املــوت...اخل كالمــه
ا هو مبحوله يتيني خروجه.
مث كتـ ـ ـ ـ ــب األول يف قريـ ـ ـ ـ ــاس آخـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــا نصـ ـ ـ ـ ــه :ببـ ـ ـ ـ ــد افتتاحـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــن عيةـ ـ ـ ـ ــد اهلل تبـ ـ ـ ـ ــاىل
حممد عيد الكرمي بن أمحد إىل سةدي وابن سةدي شةخنا سةدي حممد بن العـة سـةدي عيـد الـرمحن
رمحه اهلل ،ألف سالم علةا ورمحة اهلل وبركاتـه وببـد ،فرقـد ورد علـي كتابـا يف شـان احلـيس الـذي وقـع
فة ــه األحب ــا بة ــين وبةن ــا ،وال ــذي ه ــر يل أن ه ــذا امل ـري إذا ك ــان ال ي ــدخل وال يتص ــرف فمرض ــه
خمـوف؛ إذ ال مبـأل إلرقـاد املـر لصـاحيه إال منبـه عـن التصـرف ،وقـد قلـتم قـوالً صـحةحاً وأن األئمــة
مل ينصوا إال على ما حكم أهل املبرفة بالطب بكثرة املوت به.
وأما قولا :ال نسلم أن املر املتربع مبه اخل مع قولـا قيـل ذلـا ال يرقـال أنـه عـرف الـيب
وترك اليب  ،ال فى ما يف البيارتني من التناق .
وأمـ ـ ــا قولـ ـ ــا :فةمـ ـ ــا هـ ـ ــر يل أن مـ ـ ــا يف املسـ ـ ــائل امللرقويـ ـ ــة لبلـ ـ ــه فةمـ ـ ــا ال نـ ـ ــص فةـ ـ ــه اخل،
فإن كان صواباً فمن اهلل ،وإن كان خطا فمن حمله مع أين مل أقطع بذلا ،وإمنا قلت لبله.
وأمــا قولــا :نتــاج يف النازلــة بــان مــوت احملــيس املــذكور...اخل ،فهــذا غــري متبــني؛ ألن العــهود
قــالوا يف شــهادهتم أن ه ــذا املرقبــد م ـري أعم ــى ال يــدخل وال ــرج وال يتص ــرف ،حــى مــات فظه ــر
من هذه العهادة أن هذا املر لةس هـو ألـرد اإلقبـاد والبمـى ،بـل هـو مبهمـا مـر آخـر أو أمـرا
أخرى ،وإمنا يرقال يف املرقبد أن له حكم الصحةح إذا كان يتصرف كما أشار إلةـه قـول املدونـة" :فـر

مفلوج ...اخل" .1والبجب من قولا أنه حجة على ال يل ،وما يف كالما غري حمتاج إىل جليه.

واهلل يوفرقنــا وإيــاكم التيــاع احل ـ وإصــابة الص ـوا  ،وال حــول وال قــوة إال بــاهلل البلــي البظــةم.
وكتب حميكم يف اهلل دائما حممد عيد الكرمي بن أمحد رزقه اهلل رضاه أمني.
فاجابه الثاين مبا نصه :ببد افتتاحه :وعلةكم السالم وتالةاه وببد ،فالذي هر يل من كالما
أوالً وأخراً إمنا هو ألرد انتصار النفس ،وما كنت أ ن ذلـا قيـل الةـوم يكـون منـا ،لكـن الكمـال هلل،
 1املدونة ،ج ،2ص.88
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وكــان الالئـ بــا املراجبــة بنصــوص األئمــة ،ال مبجــرد مــا يزينــه البرقــل عاريـاً عــن عاضــد والتســلةم ،قــال
العاعر:
فإذا مل ترى ا الل فسلم

ألناس رأوه باألبصار

1

وقول ــا :ال ــذي ه ــر يل...اخل أق ــول ذل ــا منرق ــو ب ــاألعمى ومرقط ــوع األي ـراف ،إن قض ــةة
مرقول ــا كلة ــة قائل ــة ك ــل مرقب ــد وحن ــوه ــن ال ي ــدخل وال ــرج فمرض ــه خم ــوف ،وه ــي كاذب ــة؛ لص ــدق
نرقةضــتها الرقائل ـة لــةس بب ـ مــن ال يــدخل وال ــرج مبخــوف مرضــه كمــا يف الرقبــود وحنــوه ،كمــا مــر،
وأم ــا التص ــرف ال ــذي ذكرت ــه وأن عدم ــه يف الع ــخص نرق ـ ختوي ــف مرض ــه ،فل ــم تفس ــره ح ــى نيح ــث
مبا فةه ،غري أنا إن عنةت به السفر وحنـوه فلـةس كـل مـن عجـز عنـه نكـم علةـه بانـه مـري
خموفاً ،وإن عنةت به غري ذلا فيةنه لنيحث مبا فةه ،أو يف وجوده يف النازلة.

مرضـاً

وأمــا مــا أايتــه يف كالمنــا مــن التنــاق فلــم نــره ومــا أح ـ كالمــا بــه إن ســلمنا مبرفتــه حب ـ
التن ــاق وبع ــرويه ،ف ـإن ادعةت ــه فااي ــت وجه ــه وش ــرويه فة ــه ،وم ــا أ ن ــا ف ــاعالً ،وق ــد توقف ــت اآلن
على إ هار ما أدعةت عدم خفائه علةا.
وأم ــا قول ــا :فه ــذا غ ــري متب ــني؛ ألن الع ــهود...اخل .ه ــذه شرقع ــرقة ال ه ــدر مبه ــا ،وجبجب ــة
ال يحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وكةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتظهر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهود مل يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعوا مبرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب،
وال ش ــهدت ــم هب ــا ،م ــع أن ــا تس ــلم ق ــول األئم ــة باالعتم ــاد عل ــى م ــا يرقول ــه أه ــل املبرف ــة بالط ــب،
وأنه يرجع يف ذلا م ،ومع جهل العهود يف هذا الزمان كما يبلم ذلا من مارس أحوا م ،فةالةتـا
مل تفه بينت شـفتا ،ومل تُطلـع النـاس مسـتور عورتـا ،فصـرت تـدعي أن قـول العـهود املـذكورين يلزمـه
أن يكــون َّمث مــر آخــر أو أم ـرا غــري مــا نص ـوا علةــه ،وهــو ســيب للمــوت ،وصــرت تيــين األحكــام
على لـوازم العـهادات دون الصـريح منهمـا ،وهـذا واهلل فسـاد ،وخـوف يضـة عـن ترقةـع الراقـع ،فإنـا هلل
وإنا إلةه راجبون.
وأمــا التصــرف الــذي جــت بــه واعتربتــه يف حـ املرقبــد لةلحرقــه بالصــحةح ،أو غــريه ،فلــم تيةنــه
لةهــدم أو يؤيــد كمــا قــدمناه ،وحاصــل األمــر مل نــر يف كالمــا مــا ينظــر إال ألــرد الترقــول ،وبنــاء احلجـ
 - 1اليةت لبيد السالم بن معةش( ،مشس األنوار ومبادن األسرار يف صالة الرقطب األكرب موالنا عيد السالم بن معةش،
حممد املرون ،دار الكتب البلمةة2008 ،م ،ص)301
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والــدعاوي الواهةــة ،ألن بطالنــه أ هــر مــن مشــس الظهــرية ،فـإن تيــني لنــا ببــد هــذا مــا يطالينــا مبراجبتــا
راجبن ــاك ح ــى يتي ــني ل ــا احلـ ـ  ،وإال ألغةن ــا كالم ــا ومل نتب ــر ل ــه بب ــد ه ــذا ،بب ــد تاية ــد الفرقه ــاء
أصـلناه .ومــن أعترقــد الصـوا رأيــه وحــده دون اجلماعــة فهــو املخطــق ،واهلل أعلــم .وكتــب عيةــد ربــه
ملــا َّ
تباىل حممد بن عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به.
مث كت ــب بب ــده الرقاض ــي س ــةدي عي ــد احل ـ م ــا نص ــه :بب ــد افتتاح ــه وبب ــد ،فرق ــد ي ــالع كاتي ــه
مــا مبحولــه وأعــاله مــن احملــاورة فوجــدت ذلــا بــال يائــل ،إذ مــا قــل وأفــاد خــري ــا كثــر وزاد ،ونصــوص
األئمة ترقول أن اجملةب الدافع حم واألول الزاحف ميطل؛ يدل علةه ترقسةم الفرقهاء األمرا قسـمني:
مــر ال ــاف علةــه املــوت غالي ـاً كــاألبرص واألج ـذم واألرمــد وغــري ذلــا ،فــال حجــر علةــه أص ـالً،
اف علةه يف البادة كاحلمر والسل وذات اجلنب وشيه ذلـا ،فهـو الـذي نجـر علةـه ،فةمنـع
ومري
ا زاد على قـدر احلاجـة يف األكـل والعـر والكسـوة والتـداوي ،ـا ـرج مـن مالـه بغـري عو ،كا يـة
والبت ؛ نرقل ذلا صاحب الرقوانني إىل أن قال" :فإن مات كان ما فبل ا مينع منـه يف الثـه" ،1فظهـر

مــن كالمــه رمحــه اهلل أن املــر الــذي ــاف علةــه يف البــادة أعــم مــن أن يكــون أقبــد أو ال؛ فاإلقبــاد
يف كالمهـم وصــف يــردي ال يبــد مــن العــرو كمــاالً وصـحة واهلل أعلــم .كتــب عيةــد ربــه تبــاىل حممــد
عيد احل بن حممد عيد الكرمي.
وكت ــب بب ــده س ــةدي حمم ــد عي ــد الك ــرمي امللرق ــب باحلاج ــب اب ــن عم ــه س ــةدي حمم ــد الص ــاد
بــن ســةدي حممــد اليكــري نفبنــا اهلل بــه أمجبــني ،مــا نصــه ببــد افتتاحــه :وببــد ،فمــا قةــد مبحولــه وأعــاله
يف مبارضة املبار اهر واهلل أعلم.
[ -32قبا األم لغلة حبل بناتها]

2

شورى جواهبا :فاما ما ذكرت :أن أبَّا َح َّنني تلزمه الةمني على عدم إخفاء شيء من أرسام بين
عمه؛ لكونه إمنا اتصلت بةده ببد تاري اإلبراء ،فهو كذلا.
وأما ما ذكـرت مـن أنـه ال يـربأ مـن نصـةب بنـات عمـه ،مـن غلـة احلـيس بدفبـه ألمهـن بإقرارهـا،
فـإن ايــت رشــدهن ،فمــا دفبــه ــا ببــده يُتيــع بــه ،ويَتيــع هــو أمهــن .لكــن ال يثيــت رشــدهن إال بــإيالق
 - 1الرقوانني الفرقهةة ،حممد بن أمحد ابن جزي.212،
 - 2الغنةة ،ص .249
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أمهــن ،أو نكــم الرقاضــي برشــدهن ،إن كــن يــوم الوصــةة يف حجــر أمهــن ،وكــذلا إذا علــم أَبَّـا َحنـ َّـني
ُرش َد ُهن قيل أحد األمرين على قول ابن الرقاسم الذي ال يبترب الوالية.1
وأمـ ـ ـ ــا اعتيـ ـ ـ ــار البـ ـ ـ ــام والبـ ـ ـ ــامني فإمنـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــو يف املهملـ ـ ـ ــة ،كمـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــص علةـ ـ ـ ــه يف املرقـ ـ ـ ــدمات
ونص ــه" :وأم ــا إن كان ــت يتةم ــة ذات وص ــي م ــن قي ــل أبةه ــا ،أو مرق ــدم م ــن قي ــل الرقاض ــي ،ف ــال خت ــرج
مــن الواليــة ،وإن عنســت ،أو تزوجــت ودخــل هبــا زوجهــا ويــال زماهنــا وحســنت حا ــا ،مــا مل تطل ـ
من ارقاف احلجران الذي لزمهـا ،مبـا يصـح إيالقهـا منـه ،هـذا هـو املعـهور يف املـذهب ،املبمـول بـه".2
هذا على قول من يبترب الوالية وهو قول مالا وكرباء أصحابه.

3

وأمــا علــى قــول ابــن الرقاســم الــذي ال يبتــرب الواليــة ،وإمنــا يبتــرب احلــال ،وهــو الــذي جــرى بــه
البمـل ،فةنظـر إىل حـا ن وقــت دفـع نصـةيهن ألمهــن ،ولـذلا قلنـا إن علـم برشــدهن وقـت دفبـه ،فإنــه
حةن،ذ غري ٍ
يضمن بال خالف؛ ألنه ٍ
متبد يف الدفع.
وأمــا قولــا :يف حماســية أمهــن ــن ،ومنهــا إن ايــت الفرقــر وأهنــن موس ـرات ،فهــذا يعــك يف
الةسر ،وأما الفرقر فلبله غلط ،إال إن كن صـغريات ،وأمـا يف حـال كـربهن فـال يعـك ذلـا كمـا يؤخـذ
ذلا من قول املختصر"كمنف على أجنيب اخل".4

ونص ما يف العورى :وأما حماسية األم ـن إن أبـني مـن إمضـاء مـا دفـع ـا أبـَّا َحن َّـني ،فةتوقـف
على أمور منها :أن يثيت أهنن يف حضـانتها حـني اإلنفـاق ،أو بائنـات عنهـا ،ففـي الوجـه األول الرقـول
قو ــا ،ويف الثــاين ال بــد مــن اإلشــهاد علــى مــا دفبــت .ومنهــا إن أايتــت الفرقــر إن حاســيت فةمــا وجــب
ـ ــا علـ ــةهن مـ ــن اإلنفـ ــاق ،وأهنـ ــن موس ـ ـرات ،فحةن،ـ ــذ ال يلـ ــزم الرقائمتـ ــان إال حظهمـ ــا بـ ــني أخواهتمـ ــا
من نفرقتها اخل.

 - 1املرقــدمات واملمهــدات ،حممــد بــن أمحــد ابــن رشــد ،حترقة ـ حممــد حجــي ،دار الغــر االســالمي ،لينــان1988 ،م ،ج ،2ص
ص.350-349
 - 2املصدر نفسه ،ج ،2ص.354
 - 3نفسه ،ج ،2ص.350
 - 4خمتصر خلةل ،ص.165

الرقسم الثاني :فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري

[-33اقتسام الحبل المشاع]

209

1

ووجـد خبـط شـةخنا الرقاضــي أيب عيـد اهلل اليليـايل ،2نــاقال مـن جـوا ســةدي عيـد احلـ وغــريه،
مــا نصــه :ببــد االفتتــاح وببــد ،فرقــد ســ،ل كاتيــه أ مــه اهلل رشــده عمــا جــرى بــه البمــل عنــدنا وأييرقــت
النــاس علةــه قــدمياً وحادا ـاً وتواراــوه كــابراً عــن كــابر ،أن أحــدا إذا ح ـيَّس حيس ـاً علــى أوالده وأعرقــاهبم،
ف ــإن قصـ ــده مصـ ــروف م ــن أول وهلـ ــة إىل قسـ ــمه بة ــنهم قسـ ــمة انتفـ ــاع ،علـ ــى برقائـ ــه معـ ــاعاً بةـ ــنهم،

وم ــن املبلـ ــوم عنـ ــدنا أن ال ــذي ييت ــل 3فةـ ــه احلـ ــيس الـ ــدور أو األجن ــة أو مهـ ــا مبـ ــا ،واألجنـ ــة ال تنفـ ــا
عن األشجار ،فهل يـُتَّيَع هذا البرف ويبمل به؛ ملصادفته أو مها مبا لرقول من قال به من أهل البلم،
أو الرقسم ال يبمل إال يف األر اليةضاء ،ال يف ذات األشجار؟

فاجا  :بان املسالة ذات أقوال ،فرقةـل :ذلـا ال جيـوز ،وقةـل :جيـوز إذا رضـي املوقـوف علـةهم
أمجبـ ــون ،وقةـ ــل :جيـ ــربون علـ ــى ذلـ ــا ،والرقـ ــول الثـ ــاين هـ ــو الظـ ــاهر ،ذكـ ــر ذلـ ــا احلطـ ــا يف جوابـ ــه

عن مسالة س،ل عنها من هذا املبأل ،4وبالرقول الثالث أفى عيةد اهلل بن نب 5وحممد بن ليابة

6

 - 1غاية األماين ،ص.7
 - 2أمحد احليةب ابن عيد اهلل اليليايل(ت1319هـ)  :البامل الفرقةه الرقاضي ،أخذ عن حممد عيد الرمحن اليليايل ،وابنه عيد
البزيز ،وأخذ عنه بوفلجة بن عيد الرمحن الكرزازي ،عيد الرمحن بن حممد بن حممد عيد الرمحن اليليايل ،والكيري بن عثمان
اليليايل( .النيذة ،ص .100الفرقد النائر ،ص ص).292-291
 - 3أصل اليتل الرقطع (لسان البر  ،ج ،11ص)43
 - 4مواهب اجللةل ،ج ،7ص . 408ونصه :اختلف يف ذلا على االاة أقوال فرقةل :إن ذلا ال جيوز وقةل :جيوز إذا رضي
املوقوف علةهم أمجبون وقةل :جيربون على ذلا ،والرقول الثاين هو الظاهر ،واهلل أعلم".
 -5عيةد اهلل بن نب بن نب(ت298/297هـ) اإلمام الفرقةه الثرقة .روى عـن أبةـه ،ورحـل حا وجـا ودخـل مصـر وبغـداد ومسـع مـن
أعالمهم .وأخذ عنه ابنه نب ،أمحد بن خالد ،ابن أمين ،أبو عةسى نب بن عيد اهلل ،عيد اهلل املبروف بابن أخي ربةع ،حممد
بــن عيــد اهلل بــن عيــد الــرب وأمحــد ب ـن نــب بــن ســلةم(.الديياج املــذهب ،ج ،1ص .462شــجرة النــور ،ج ،1ص ص-114
)115
 - 6حممد بن عمر بن ليابة الرقرييب(:ت314هـ) اإلمام الفرقةه املعاور ،روى عن عيد اهلل بن خالد ،نـب بـن مـزين ،عيـد األعلـي
بن وهب ،أبان بن عةسى ،حممـد بـن وضـاح ،أصـيو بـن خلةـل ،وابـن مطـروح .وأخـذ عنـه اللؤلـؤي ،ابـن مسـرة ،أبـو البيـاس بـن
ذكوان ،خالد بن سبةد ومجاعة ،انفرد بالفتوى ببد أيو بن سـلةمان ودارت علةـه حنـو سـتني سـنة(.ترتةب املـدارك ،ج ،6ص
ص .92-86الديياج املذهب ،ج ،2ص ص .191-189شجرة النور ،ج ،1ص)129
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وأيــو بــن ســلةمان 1وابــن ولةــد 2نرقــل ذلــا ابــن ســهل 3يف نوازلــه ،وذكــر عرقــب ذلــا مــا نصــه" :قـال

الرقاضي :قال لنا العة أبو عيد اهلل بن عتا  4يف قسـمة احلـيس اخـتالف ،وذلـا موجـود يف مسـائل
املدونة وغريها" 5وما نرقـل عـن حممـد مـن ختصـةص الرقسـمة بـاألر اليةضـاء دون مـا إذا كانـت أصـول

شجر ،فةرقتسمون الغلة يف أواهنا ،6فإنه نمـل عـدم اجلـواز يف ذلـا علـى الكراهـة ،عمـالً علـى مـا نرقلـه
ابن عيد الرفةع يف ُمبةنه ما نصه :اختلف البلماء يف اقتسام احليس قسمة اغتالل وانتفاع ،وكـره ذلـا
قوم وأجازه آخرون ،وجرى البمل باقتسامه لضرر اإلشاعة"

7

فاتضح من كالمه ،والح لنا من عيارته فوائد؛ األول :يف ذكر احليس مطلرقـاً مـن غـري ختصـةص
وال تفصةل ،الثانةة :عرب بلفـا ك َّـره قـوم ال بلفـا منـع ،والكراهـة ال تنـايف اجلـواز ،الثالثـة :جريـان البمـل
هبا ألجل الضرر هبا،
 - 1أيو بن سلةمان بن صاد املبافري الرقرييب(ت301هــ)اإلمام الفرقةه ،مسع من البتيب وابن مزين وغريمها ،و مسع عنه أبو بكر
اللوايت وأمحد بن مطـرف بـن عيـد الـرمحن وغريمهـا .دارت علةـه العـورى مـع ابـن ليابـة(.ترتةب املـدارك ،ج ،6ص ص.92-86
الديياج املذهب ،ج ،1ص  .303شجرة النور ،ج ،1ص)128
 - 2أبو عيد اهلل أسلم بن عيد البزيز بـن هاشـم بـن خالـد(ت317ه ــ) قاضـي اجلماعـة .مسـع باألنـدلس مـن برقـي بـن خملـد وغـريه،
ورحل للمعرق فلرقي املزين ،حممد بن عيد احلكم ،يونس بن عيد األعلى ،الربةع بن سلةمان املؤذن وأمحد الربقي(.شجرة النور،
ج ،1ص ص)129-128
 - 3عةســى بــن ســهل األســدي الرقــرييب(486-413ه ــ) الفرقةــه املع ـاور .أخــذ عــن أيب عيــد اهلل بــن عتــا  ،ابــن الرقطــان ،حــا
الطرابلســي ،وأجــازه ابــن عيــد الــرب ،أخــذ عنــه الرقاضــي أبــو حممــد بــن منظــور ،أبــو إســحاق بــن جبفــر ،الرقاضــي أبــو عيــد اهلل بــن
عةس ــى التمةم ــي ،أب ــو حمم ــد وأخ ــوه ابن ــا اجل ــوزي .ل ــه كت ــا األع ــالم بنـ ـوازل األحك ــام ع ـ ّـول علة ــه ش ــةوخ الفتة ــا واحلك ــام ول ــه
فهرست(.الديياج املذهب ،ج ،2ص  .70شجرة النور ،ج ،1ص)180
 - 4حممــد بــن عيــد اهلل بــن عتــا الرقــرييب(462-383ه ــ)الفرقةه احلــافا احملــد شــة املفتــني .أخــذ عــن ابــن النجــار ،ابــن أيب
األصـيو الرقرشـي ،ابـن بعـري .روى عـن الرقنـازعي ،وأجـازه أبـو ذر ا ـروي .أخـذ عنـه األندلسـةون وانتفبـوا بـه ،مسـع منـه ابنـه عيــد
الرمحن ،عةسى بن سهل ،أبو علـي الغسـاين ،وأبـو جبفـر بـن رزق .لـه فهرسـة(.ترتةب املـدارك ،ج ،8ص .131شـجرة النـور،
ج ،1ص)176
 - 5النـوازل واألعالم"ديـوان األحكــام الكــربى-نـوازل ابــن ســهل" ،عةســى بــن ســهل األســدي ،،حترقةـ حممــد حســن حممــد حســن
إمساعةل ،دار الكتب البلمةة ،بريوت لينان ،دس ،ص.492
 6ونصه من املفةد للحكام ،ج ،1ص : 447قال ابن أيب زمنني":وإذا دعا بب

أهل احليس إىل قسمته قسمة اغتالل واعتمار،

وأ ى من ذلا ببضهم ،فذلا ملن دعا إىل الرقسمة ،إذا كان احليس أر بةضاء ،وإن كانت أصول شجر مل جيز أن ترقسم
األصول ،وإمنا يرقتسمون الغلة يف أواهنا".
 -7مبني احلكام على الرقضايا ةاألحكام ،ابن عيد الرفةع التونسي ،حترقة حممد بن قاسم بن عةاد ،دار الغر اإلسالمي،
لينان1989،م .ج ،2ص.730
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ويدل ملا قلته؛ من صرف قصد احمليس قدمياً وحادااً إىل قسـمه مبـا وقفـت علةـه مـن خـط البـامل

الرقــدوة العــة اإلمــام الســةد أمحــد بــن ســامل مــا نصــه" :مــا قُســم مــن احلــيس بــني أهلــه بــني مســتحرقه،
ف ــإن الرقس ــمة ال ت ــنرق يف ذل ــا ،وييرق ــى ك ــل واح ــد منهم ــا عل ــى نص ــةيه ،ف ــإذا م ــات ال ت ــرد الرقس ــمة
املذكورة علـى مـا كـان يفـيت بـه السـةد الفرقةـه عـامل البلـم سـةدي سـامل بـن حممـد ب ّـرد اهلل ضـرنه وأسـكنه
من اجلنان فسةحه ،وكتب أمحد بن سامل".
وقـ ــد ك ــان رمح ــه اهلل يف الرق ــرن التاس ــع وولـ ــده يف أول الباشـ ــر ،ووج ــدنا س ــةد الب ــامل سـ ــةدي
عيد الكرمي ووالـده قيلـه وولـده العـة سـةدي اليكـري ببـده ،ومـا رأيـت قـط خبـط بنانـه وال مسبـت آاـاراً
فــاين املــذهب وإىل أيــن أذهــب ،ودع النــاس حةن،ــذ يتحملــون يف ذلــا مــا حتمل ـوا ،واهلل تبــاىل أعلــم،
والسكوت أسلم .قال ذلا وكتيه عيةد ربه تباىل حممد عيد احل بن حممد عيد الكرمي لطف اهلل به.
[-34هأل يجول للقادم على الحبل الصل على أخذ البعا وترك البعا ؟]

1

وس،ل الفرقهاء فةمن أَشـهد يف صـحة بدنـه علـى حرقـوق لـه علـى آخـر ،أهنـا مـن مجلـة أحياسـه،
ُ
وأمر النا ر علةها برقيضه لذلا منه ،ومل يرقةـده يف السـؤال مبـا لـو نـاقش يف أحياسـه وصـدقاته .ووقبـت
املرافبة فةها ببد موته إىل من أايتها ،فاشتكى احملكـوم علةـه بالضـبف والضـرر ،فنـدهبما الفرقةـه إىل تـرك
النـ ــا ر لـ ــه ،ومسـ ــاحمته يف بب ـ ـ ذلـ ــا ،فامتثـ ــل أمـ ــره .مث رام الرقةـ ــام فةمـ ــا تركـ ــه ،ببـ ــد يـ ــول زمـ ــان،
إن كان جيوز ذلا شرعاً؟
فاج ــا الفرقة ــه س ــةدي حمم ــد ب ــن عي ــد املـ ـؤمن :بوج ــو قةام ــه فةم ــا ترك ــه م ــن م ــال احل ــيس،

وأنه ال جيوز له مساحمة فةه ،وعزاه لنص احلطا  2وغريه.

وبنحوه أفى الوالـد ،3ونصـه :وببـد فمـا ُكتـب بـاعاله صـحةح ،وأن الـكك ملـال احلـيس ال جيـوز،
والص ـ ــلح الواق ـ ــع عل ـ ــى أخ ـ ــذ ال ـ ــيب وت ـ ــرك ال ـ ــيب ال جي ـ ــوز ،ف ـ ــاليب امل ـ ــكوك هي ـ ــة مل ـ ــال احل ـ ــيس،
ـوع ويُـ ــرد ،فـ ــاحرى يف املنـ ــع ا يـ ــة،
وهـ ــي ال جتـ ــوز؛ ألنـ ــه إذا كـ ــان اليةـ ــع فةـ ــه لغـ ــري س ـ ـيب شـ ــرعي نـ ـ ً
اليت هي لغري عو  ،ونصوص املنع مذكورة يف كتب الفروع ،وكتب حممد بن أمحد وفرقه اهلل آمني.

 - 1نوازل الزجلوي ،ص ص.308-304

 -2مواهب اجللةل ،ج ،7ص .242وفةها مجع بني الوصي ونا ر احليس يف حكم عدم جواز االبراء.
َ - 3حممد بن أمحد الزجلوي
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وكتب علةه سةدي عيد احل  :وببد فالذي سطر مبحوله ،هو الذي يظهر يل.
وابــن عمــه ســةدي عيــد الكــرمي بــن ســةدي حممــد الصــاد؛ وببــد فــاجلوا مبحولــه ببــدم إمضــاء
الص ــلح يف األحي ــاس ،حمل ــه إذا ك ــان ذل ــا بب ــد اي ــوت التحي ــةس ،وأم ــا قي ــل ذل ــا فج ــائز كم ــا ص ــرح

به ابن هارون 1يف اختصار املتةطةة.2

وكت ــب فة ــه الفرقة ــه س ــةدي حمم ــد ب ــن احل ــاج عي ــد اهلل :وبب ــد ف ــاجلوا  ،وأن الص ــلح ال جي ــوز
فةما ايت حيساً ،وانسحيت علةه حرمته ،وأما قيل ايـوت احلـيس ،أو املسـاحمة يف غلتـه الواجيـة صـلحاً
ـائز مـ ــا ٍ مـ ــن متولةـ ــه حبسـ ــب مـ ــا تـ ــدعو إلةـ ــه املصـ ــلحة والنظـ ــر ،كمـ ــا نـ ــص
ونظ ـ ـراً أو اسـ ــتالفاً ،جـ ـ ٌ

على ذلا يف جـامع أيب األصـيو بـن سـهل يف جـوا حافـل يف تـرك ببـ
اتسارة والكساد 3أهـ.

غلـة احلـيس لتعـكي ُمترقيلـه

وال حمــل الســتدراكه مــع الــذي فوقــه؛ ألنــه يف خــارج النازلــة ،وهكــذا يرقــع لكثــري لصــغر ســن،
أو قلة علم ،أو نظر يف النوازل.
وقري ــب م ــن جواهبم ــا يف النازل ــة للفرقة ــه اب ــن مح ــاد ،ق ــال فةه ــا :وبب ــد فن ــا ر احل ــيس متص ــرف
ع ـ ــن غ ـ ــريه ،وك ـ ــل متص ـ ــرف ع ـ ــن غ ـ ــريه ،فتص ـ ــرفه باملص ـ ــلحة م ـ ــا  ،دون غ ـ ــريه ،واهلل أعل ـ ــم ،وكت ـ ــب
أمحد بن محَّاد ،كان اهلل له آمني.
وفائدة قولنا يف السؤال :ومل يرقةده مبا إذا لو نـاقش يف أحياسـه وصـدقاته ،اإلشـارة إىل أن ذلـا
ه ــو الواق ــع يف نف ــس أم ــر النازل ــة ،فك ــان الفرقة ــه ال ــذي وقب ــت املرافب ــة إلةـ ــه فةه ــا وه ــو الس ــةد عمـ ــر

بن عيد الرقادر رأى أن احلرقوق املعهود بإحلاقها باحليس مـن مـدارات 4وغلـة ،ونفرقـة واجيـة عنـد وجـود
 _1أبو عيد اهلل حممد بن هارون الكناين التونسي (750 -680ه)،الفرقةه األصويل ،أخـذ عـن ابـن هـارون األندلسـي ،وعنـه ابـن
عرفة وابن مرزوق اجلد ،له شرح خمتصري ابن احلاجب ،شرح التهذيب ،اختصار املتةطةة (شجرة النور الزكةة ،ج ،1ص.)211
 _2قال :إذا قام وار على وراة يف ذلا بايديهم يزعمون أن أباهم حيَّسه علةهم  ،فطلب إراه منه وقال :ال حتيةس فةه  ،وناكره
إخوته مث اصطلحوا على أن يُسلموا له حصة منه ،جاز وبرقي ما بايديهم حيس وما بةده مطل  ،فإن ايت احليس يوماً انفس
الص ــلح (خمتص ــر النهاي ــة والتم ــام يف مبرف ــة الوا ــائ واألحك ــام للمتةط ــي ،حمم ــد ب ــن ه ــارون ،خ.ر ،18696م.و،ت ــونس :ص
.)498
 - 3ديوان األحكام الكربى ،ص.609
دار وُ َرُز على هة،ة الدلو فةسترقى به (الصحاح تاج اللغة وصحاح البربةة ،ج ،1ص.410
 - 4مجع مدارة ،جل ٌد يُ ُ

الرقسم الثاني :فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري

213

شريه ،الذي هو املناقعة يف حكم ما قيله ،يف صحته حني أعطى اليةنات العاهدة هبا لنا ر حيسـه،
يف ص ــحته ،وكم ــال عرقل ــه ،لةرق ــوم هب ــا عن ــد ذل ــا ،فكان ــه ن ــزل اإلش ــهاد ب ــذلا من ــزل حةازهت ــا ،واحل ـ
أنه لةس مبنزلته ،وأنه يلزمه يف حكمه هذا إايات املسيب ،بدون سييه ،وهو بايل؛ ألن السـيب املبلـ
علةه التحيةس ،هو املناقعة ٍ
تال عن املوت ،فال يوجد احليس إال بوجوده ،فةبود تربعه بذلا من قيةل
الوصــةة املختصــة بالثلــث ،فــال ميضــي منــه إال مــا محلــه الثلــث ،وقــد يكــون لــذلا أشــار لــكك النــا ر
للوصةة للمدارات والغلة مباً دون ترك النفرقة الواجية حني أشار بالصلح علةهما.
والظاهر ببد هذا كله ،أن الفرقةه بأل حكمه على أن املعـهود ببـدم املطاليـة بـاحلرقوق املـذكورة،
مـ ــا دامـ ــت املناقعـ ــة منتفةـ ــة ،يُبـ ــد كالتـ ــارك ملـ ــا هـ ــو يف الذمـ ــة ،ويف املختصـ ــر" :وهـ ــو إب ـ ـراء إن وهـ ــب

مل ـ ـ ـ ــن علة ـ ـ ـ ــه" ،1فل ـ ـ ـ ــم ينترق ـ ـ ـ ــل عن ـ ـ ـ ــه بب ـ ـ ـ ــد املناقع ـ ـ ـ ــة احلاص ـ ـ ـ ــلة بالوف ـ ـ ـ ــاة ،إال بب ـ ـ ـ ــد حةازت ـ ـ ـ ــه ملب ـ ـ ـ ــني؛

ألن كونه علةه مع علمه به من أعظم احلوز ،وأما ما انترقل عنـه إىل غـري مبـني ،ال نتـاج مبـه إىل حـوز
آخـر ،حســيما رأيتــه منصوصـاً ،وهبــذا يتجــه حكمــه ،واليحـث فةمــا نــد إلةــه مـن الصــلح ،والــكك ملــال
اهلل للعـكاية فةـه بالبسـر ،ويف التـاخري بـه إىل الةسـر أعظــم األجـر ،فوجيـت املطاليـة باليـاقي لكـل نــا ر
ببده حةـ ـ ـاً ،وفةما أوراـ ــه مةتاً ،حسيمـ ــا أفى به الوالد وغة ـ ــره ،ن فرقه يف النازلة بكما ا ،واهلل أعلم.

_1املختصر.214 :
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[فتاوى الصدقات والهبات]
[-35اشتراط الحول في صدقة القرآن]

1

وكاتيــه العــة ببــد أن أجابــه عــن العــورى يف قضــةة حممــد بــن احلــاج أمحــد ،املنرقولــة يف مســائل
الرقضــاء برقولــه :هــذا وأين أيهــا احليةــب وقفــت علــى رســم بةــد بب ـ أهــل بــودة يتضــمن صــدقة امــرأة
على ابن أخةها مجةـع ربـع مـا َملَّكهـا اهلل علـى وجـه الرقـرءان البظـةم ،مث أمتبهـا بـه مـدة حةاهتـا ،ومل تُـزل
ذلــا عــن يــدها حــى ماتــت .هــذا مضــمنه وحتتــه خبطكــم مــا مضــمنه تصــحةح تلــا الصــدقة وعــدم
افترقاره ـ ــا للح ـ ــوز ،ألن ص ـ ــدقة الرق ـ ــرءان 2ال تفترق ـ ــر للح ـ ــوز كم ـ ــا يف احلط ـ ــا  3ومة ـ ــارة  .فلم ـ ــا رأي ـ ــت

ذلــا رغي ـت منــه وتبجيــت مــن صــدور هــذا مــن مــثلكم ،مث لُ ـمت نفســي علــى ســرعة اإلنكــار وأردت
اآلن اسـ ــتطالع مـ ــا اعتمـ ــد علةـ ــه يف هـ ــذه املسـ ــالة ،غـ ــري أين ننـ ــت أنـ ــه غـ ــركم مـ ــا نرقلـ ــه احلطـ ــا
ع ــن ابـ ـن رش ــد يف حاش ــةته عل ــى املختص ــر يف ب ــا ا ي ــة والتزاماهت ــا ،وه ــو م ــا ذك ــره يف رس ــم الكـ ـراء
واألقض ــةة ،م ــن مس ــاع أص ــيو م ــن كت ــا الص ــدقات" :إذ ق ــال لول ــده أص ــلح نفس ــا وتبل ــم الرق ــرءان
ولـا قـرييت فالنـة ،ففبــل الولـد ،مث مــات أبـوه والرقريــة بةـده قيــل أن ييلـو الولــد احلـوز ،فرقــال ابـن الرقاســم
ال تك ــون ل ــه الرقري ــة إال أن يب ــرف حترقة ـ ـ ذل ــا بإش ــهاد األ عل ــى ذل ــا ،فرق ــال اب ــن رش ــد حمص ــله
أن ابــن الرقاســم إمنــا يثيــت الرقريــة باإلشــهاد مــع حــوز األ لــه لصــغره ،ومل جيبلهــا عوضـاً عــن إصــالحه
نفسه وتبلمه الرقرءان ،فتمضي دون حةازة ،ويف ذلا اختالف ،فحكى عن مطرف 4وابن حيةب

 -1الغنةة ،ص ص.521 -520

 - 2ويرقصد هبا ا دية اليت يُبطاها العخص مبناسية حفظـه للرقـرآن الكـرمي كـامالً أو جـزء منـه ،وهـي عـادة جاريـة يف إقلـةم تـوات،

مـن حفـا الرقـرآن ،يرقـةم الولةمـة ،وهتـدى لــه هبـذة املناسـة ا ـدايا ،وهـي أعـم مــن أن يكـون الواهـب جبـل هيتـه يف مرقابـل حفــا
الرقرآن.

 - 3مواهب اجللةل ،ج ،8ص ص ،14-13وفةه أن ا ية إذا كانت مرقابل عمل يرقوم بـه املوهـو لـه مـن إصـالح نفسـه وحفـا
الرقرآن ،أو غريها ،فهي ال تفترقر للحوز ،وقةل تفترقر ،وأختار احلطا أهنا ال تفترقر للحوز.
ف بن عيد اهلل بن مطرف بن سـلةمان بـن يسـار ا ـاليل املـدين(ت220ه ــ) الثرقـة األمـني الفرقةـه املرقـدم الثيـت
 -4أبو مصبب ُمطَر ُ
روى عــن مجاعــة مــنهم مالــا وبــه تفرقــه ،وعنــه أبــو زرعــة وأبــو حــا الرازيــان واليخــاري ،وخــرج لــه يف الصــحةح .قــال اإلمــام ابــن
حنيل :كانوا يرقدمونه على أصحا مالا(،ترتةب املدارك ،ج ،4ص ص .142-122شجرة النور ،ج ،1ص)86
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وابن أيب جازم 1أهنا من با املباوضة ،وعن أصيو وابن الرقاسم أهنا من با البطةة ،قال ابن رشد:
وقول ابن الرقاسم هو الصحةح".2
ف ــإذا ك ــان ه ــذا ه ــو مس ــتندكم ف ــال يص ــح م ــن وج ــوه أح ــدها :محلك ــم املرقة ــد عل ــى املطل ـ ـ ،
وهــذا ال يرقــول بــه أحــد مــن أهــل األصــول ،وإمنــا اختلف ـوا يف البكــس ،وهــو محــل املطل ـ علــى املرقةــد،
وهو مذهب مالا؛ كما محل رقية الظهار املطلرقة على رقية الرقتل املرقةد باإلميان.
وبةان ذلا يف املسالة؛ أن مـن قـال ببـدم افترقـار الصـدقة للحـوز ،قةـدها بـان تكـون يف مرقابلـة
عمل املتصدق علةه ،وأنت محلت هـذا املرقةـد علـى مطلـ صـدقة الرقـرآن ،فرقلـتم أهنـا ال حتتاجـه.مل تلـزم
ش ـ ــة،ا الب ـ ــن أخةه ـ ــا عل ـ ــى تبلم ـ ــه الرق ـ ــرآن ،وال وقب ـ ــت بةنهم ـ ــا مواع ـ ــدة عل ـ ــى ذل ـ ــا ،وإمن ـ ــا تص ـ ــدقت
بذلا علةه ببد قراءته الرقرءان على عادة الناس يف صيةان أقـارهبم ،إذا ختمـوا اليرقـرة ،فـاين هـذه النازلـة
من مسالة البتيةة:وهذه البادة مبروفة يف هـذه الـيالد ال ينكرهـا أحـد؛ وهـو أن الصـيب يدخلـه ولةـه أ
أو غريه املكتية ،وهو صغري يف أول متةةزه ،و لي بةنه وبني املبلم ،جيربه على التبلةم بالسـجن والضـر
ح ــى ــتم الرق ــرءان حفظ ـ ـاً أو عرض ـ ـاً ،فم ــن اآلبـ ــاء واألق ــار م ــن يتص ــدق علة ــه بع ــيء م ــن مالـ ــه،
وم ــنهم م ــن ال م ــن غ ــري التـ ـزام وال وع ــد .فكة ــف يرق ــال يف ه ــذه الص ــدقة ه ــي م ــن قية ــل املباوض ــات؟
هذا ا ال فى على من له أدىن تامل إن وفرقه اهلل.
والثالــث أن ابــن رشــد رجــح يف النازلــة املســماة قــول ابــن الرقاســم ،فلــو فرضــنا صــحة األخــذ
فكةف تركتم الراجح وأفتةتم باملرجوح ؟ و ـين أنكـم قلـد يف هـذه النازلـة جـدكم العـة سـةدي حممـد
اليكـ ــري رمحـ ــه اهلل ،ف ـ ـإين وقفـ ــت علـ ــى فت ـ ـواه بنحـ ــو فت ـ ـواكم خبطـ ــه ،وال أرضـ ــى لكـ ــم الترقلةـ ــد احمل ـ ـ
م ــن غ ــري استيص ــار ،إذ ال ينج ــةكم ،وق ــد ق ــال اإلم ــام اب ــن عرف ــة يف آخ ــر كت ــا اإلج ــارة م ــن خمتص ــره
م ــا نص ــه":وع ــادة احملرقرق ــني ع ــدم االكتف ــاء بنرق ــل املت ــاخر إذا مل يب ــزه ألص ــل مع ــهور ومب ــروف من ــه"

3

 -1أبو حازم عيد البزيز بن ايب حازم سلمة بن دينار ( 184 - 107هـ =  800 - 725م) الفرقةه الثرقة ،كـان إمـام النـاس يف
البلــم ببــد مالــا .مســع أبــاه والبــالء بــن عيــد الــرمحن وزيــد بــن أســلم ومالكـاً وبــه تفرقــه وكــان مــن أجــل أصــحابه .روى عنــه ابــن
وهــب ،ابــن أيب أويــس ،ابــن مهــدي ،قتةيــة ،ابــن املــديين ،الرقبنــيب ،نــب بــن نــب التمةمــي ومصــبب بــن ال ـزبري وغريهم(.ترتةــب
املدارك ،ج ،43ص ص .12-10شجرة النور ،ج ،1ص  .83األعالم ،ج ،4ص)18
 - 2مواهب اجللةل ،ج ،8ص.14
 -3املختصر الفرقهي ،ج ،8ص.342
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هـ ـ ــذا فةمـ ـ ــا ع ـ ـ ـزاه ،فكةـ ـ ــف مبـ ـ ــا قالـ ـ ــه ومل يبـ ـ ــزه أص ـ ـ ـالً ؟ والبلمـ ـ ــاء مؤمتنـ ـ ــون فةمـ ـ ــا نرقلـ ـ ــوه ،فةحـ ـ ــد
مبهم فةما قالوه ،وال جترب عن إقداما على اليحث مع العة املـذكور؛ تبظةمـاً ملنزلتـه يف البلـم ورفبـة
مكانت ـ ــه؛ إذ مل ت ـ ــزل جني ـ ــاء الطلي ـ ــة ون ـ ــيالء األوالد واحلف ـ ــدة يي ـ ــاحثون أش ـ ــةاخهم وآب ـ ــائهم وأج ـ ــدادهم
يف اتل ـوات واجلل ـوات ،ويعــددون النكــري علــةهم يف احلةــاة وببــد املمــات ،وال يرقــدح ذلــا يف دي ــنهم
وال مروءهتم ،إذا سلمت نةـاهتم ،بـل يبـد ذلـا مـن نـيلهم .وقـد وقـع ذلـا لإمـام ابـن عرفـة مـع شـةخه
ابــن عيــد الســالم 1كثـريا 2ومــع شــةخه ابــن هــارون 3قلــةالً ،وخمتصــره الفرقهــي معــحون بــذلا حــى أفــرد

مياحثــه مبهم ـا فةــه العــة أبــو عيــد اهلل املع ـذايل 4بتــالةف .وكــذا بــدر الــدين بــن مالــا 5مــع والــده
يف شرحه على األلفةة حى كتب بب

األدباء على يرة منه قول العاعر:

6

7

حممد بن عيد السالم ا واري التونسي ( 749 - 676هـ) قاضي اجلماعة بتونس .مسع أبا البياس ،املبمـر أيب عيـد اهلل بـن
َّ - 1
هارون وابـن مجاعـة .أخـذ عنـه الرقاضـي ابـن حةـدرة ،ابـن عرفـة ،خالـد اليلـوي وأاـأل علةـه يف رحلتـه كثـرياً وابـن خلـدون .لـه شـرح
علــى خمتصــر ابــن احلاجــب الفرعــي .كانــت واليتــه الرقضــاء ســنة  734ه ــ ،وتــويف بالطاعون(.شــجرة النــور ،ج ،1ص .301
األعالم ،ج ،6ص)205
 - 2وأشار الزركعي لكثرة مراجبة ابن عرفة لعةخه ابن عيد السالم ،وذكر منها خالفهما يف جواز شهادة املسلم على يف الذمي
يف النكاح ،فمنبها العة وأجازها تلمةذه(.تاري الدولتني املوحدية واحلفصةة ،حممد بن إبراهةم الزركعي ،مطيبة الدولة
التونسةة ،تونس1872 ،م ،ص.56
حممد بن هارون الكناين التونسي(750-680ه) اإلمـام يف الفرقـه املفـيت ،ذكـر ابـن عرفـة بلـوى درجـة االجتهـاد املـذهيب .أخـذ
َّ -3
عن املبمر أبو عيد اهلل بن هارون األندلسي وغريه ،وعنه ابن عرفة ،ابن مرزوق اجلد ،أمحد بن حةدرة ،وخالد اليلوي .لـه شـرح
خمتصر ابن احلاجب األصلي وخمتصره الفرعي ،وشرح املبامل الفرقهةة ،له خمتصر املتةطةة أسرقط منها حنو الثلثـني( .شـجرة النـور،
ج ،1ص  .303األعالم ،ج ،6ص)205
حممد بن أيب الرقاسم املعذايل اليجائي( :ت 866هـ) عالمة جباية وفرقةهها وخطةيها ومفتةها .أخذ عن أبةه ،أمحد بن عةسى
َّ - 4
حممد وحممـد ،أبـو الربةـع املنـاوي ،ابـن العـا وابـن مـرزوق الكفةـف .لـه فتـاوى
وعيد الرمحن الوغلةسي وغريمها .وأخذ عنه ابناه َّ
نرقلت يف املبةار واملازونةة ،وألّف تكملة حاشةة أيب مهدي الوانوغي على املدونة  ،اختصر اليةان البن رشد ورتيه على مسائل
ابن احلاجب وشرحه يف أرببة أسفار ،واختصر أحبا ابن عرفة اليت يف خمتصره املتبلرقة بكالم ابن شاس وابن احلاجـب وشـرحه
مع زيادة(.شجرة النور ،ج ،1ص  .379نةل االبتهاج ،ص ص .539-538األعالم ،ج ،7ص)05
 -5حممد بن حممد بن عيد اهلل بن مالا الطائي ،بدر الدين ابن نا م (ت 686هـ ) حنوي .له شرح األلفةة -شرح ابن النا م-
 ،املصياح ،رو األذهان ،شرح المةة األفبال ،كتا يف البرو  ،وشرح غريب تصريف ابن احلاجب وغري ذلا( .األعالم،
ج ،7ص)31
 - 6مجال الدين ابن مالا
 - 7ينسب اليةت جلرير (مغين الليةب عن كتب األعاريب ،مجال الدين عيد اهلل بن يوسف-بن هعام األنصاري ،دار الكتب
البلمةة ،لينان2012 ،م ،ج ،1ص).113
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صولَةَ اليَـزل 4االرقناعةس
َمل يَستَطع َ

5

وذلا كله مصداق قوله صلى اهلل علةه وسلم":أميت أمـة مياركـة ال يـدري أو ـا خـري أو آخرهـا

خــري" رواه ابــن عســاكر عــن عمــر وابــن عثمــان مرس ـالً ،أخرجــه الســةويي يف جامب ـه الصــغري .6وقــال

إمامنــا مالــا رضــي اهلل عنــه ":كــل كــالمٍ يؤخــذ منــه ويُـرد إال كــالم صــاحب هــذا الرقــرب ،يعــري إىل قــربه
صــلى اهلل علةــه وســلم 7".وقــال مجــال الــدين بــن مالــا 8يف أول تس ـهةله" :وإذا كانــت البلــوم مــن اهلل

س ـ ــيحانه منح ـ ـاً هي ـ ــة وعطاي ـ ــا ربانة ـ ــة ،ف ـ ــال ي ـ ــدع أن ي ـ ــدخر ل ـ ــيب

من املترقدمني".9

املت ـ ــاخرين م ـ ــا خف ـ ـي عل ـ ــى كث ـ ــري

وقد وقبت بني شةخنا أيب حفص وعصريه أيب عيد اهلل سةدي حممد بن احلـاج أمحـد اليـداوي،
يف ه ــذه النازل ــة مراجب ــة فع ــدد النك ــري فةه ــا الث ــاين عل ــى م ــن ق ــال ال تفترق ــر للحة ــازة ،وتوق ــف الع ــة

 - 1ابن الليون :اليبري الذي أ سنتني(املصدر نفسه)
 - 2لزُ :شدَّ(املصدر نفسه)
 3الرقرن :احليل يعد به ببريان مباً(املصدر نفسه)
 -4اليزل :اليبري الذي أ تسع سنني(املصدر نفسه)
 -5الرقناعةس :اليبري الرقوي العديد(املصدر نفسه)
 - 6أخرجه السةويي يف جامبه الصغري من رواية ابن عساكر عن عمر وابن عثمان مرسالً ،وضبفه األلياين(.جامع األحاديث
اجلامع الصغري وزوائده و اجلامع الكيري ،جالل الدين عيد الرمحن السةويي ،مجع وترتةب عياس أمحد صرقر ،أمحد عيد اجلواد،
دار الفكر ،لينان1994 ،م ،ح ،4530ج ،2ص .154ضبةف اجلامع الصغري ،حممد ناصر الدين األلياين ،املكتب
اإلسالمي ،لينان1969،م ،ص)184
 -7املويــا ،مالــا بــن أنــس  ،حترقةـ حممــد مصــطفى األعظمــي ،مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل هنةــان ل عمــال اترييــة واإلنســانةة،
اإلمارات البربةة املتحدة 1425 ،1 ،هـ 2004 -م ،ج ،1ص.251
 -8أبو عيد اهلل ،مجال الدين حممد بن عيد اهلل ،ابن مالـا الطـائي اجلةّـاين األندلسـي ( 672 - 600ه ـ ) أحـد األئمـة يف علـوم
البربةة .ولد يف االندلس وانترقل إىل دمع فتويف فةها .له األلفةة  ،تسهةل الفوائد ،وشرحه له ،الضر يف مبرفة لسان البر ،
الكافةة العافةة -أرجوزة يف حنو االاة آالف بةت -وشرحها ،سيا املنظوم وفا املختوم ،المةة األفبال ،عدة احلـافا وعمـدة
الالفــا ،وشــرحها ،إجيــاز التبريف،شـواهد التوضــةح ،إكمــال اإلعــالم مبثلــث الكــالم ،ألمــوع فةــه  10رســائل ،حتفــة املــودود يف
املرقصور واملمدود ،البرو  ،واالعتضاد يف الفرق بني الظاء والضاد(.اإلعالم ،ج ،6ص)233
 - 9تسهةل الفوائد وتكمةل ا ملرقاصد ،حممد مجال الدين بن مالا الطائي ،حترقة حممد كامل بركات ،دار الكتا البريب للطياعة
والنعر ،مصر1967 ،م ،ص.02
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أبو حفص 1فةها ،فبرضت توقفه على شةخنا أيب زيـد 2رمحـه اهلل ،فـانكره وتبجـب منـه وقـال ال ينيغـي
أن يتوقف يف هذه.
وباجلمل ــة فالنازل ــة عن ــدي بةن ــة واض ــحة ،وأن ــه ال ينيغ ــي م ــن م ــثلكم التوق ــف مل ــا م ــنحكم اهلل
مــن ذكــاء الرقرنــة وســالمة الصــدر واإلنصــاف وهلل احلمــد .واعرضــوها علــى الفرقةهــني األخــوين يف اهلل،
سةدي حممد بن سةدي احلاج عيد اهلل ،وسةدي عيد الكرمي بن سةدي حممد الصاد واهلل املوف .
ومــا محلــين علــى ذكرهــا وإن كانــت أجنيةــة مــن العــورى وذلــا بب ـ مــن الفضــول إال احلــرص
على إرشادكم وإفادتكم واهلل املوف مبنه ال شريا له وكتب عيد الرمحن بن عمر.
[-36في األر

وهبها مالكها البنه وباعها لغيره]

3

وشورى مبا نصه :وببد فاعلم أن السةد حممد احلسن بن السةد حممد الطاهر ،قـد حضـر لـدينا
مع خصمه ابن أخته ،موالنا حممد بن السةد املبتصم باهلل ،متداعةني فةما علمت ،فـا هر األول رسـم

شـرائه مــن أيب الثــاين ،الرقســمة املبروفــة لــه بــاإلر مــن جنــان الـريح ،4بعــهادة ســةدي حممــد بــن الســةد
حممد املتوكـل ،والسـةد حممـد عيـد السـالم ،وموالنـا عيـد الكـرمي والسـةد املبتصـم نفسـه ،والسـةد محـادي
بإقرار السةد املبتصم له به.
وبتــاري األولــني :اــاين ععــر مــن مجــادي الثانةــة ،واألخــرية :أواخــر رجــب ،واجلمةــع عــام أرببــة

ععــر 5.مث شــهد أيضــا الســةد حممــد بــن عيــد اهلل ،أن الســةد املبتصــم أشــهده علــى أن الوضــع وضــبه

م ــع امل ــذكورين ،وذل ــا يف أواس ــط رمض ــان ،فبارض ــه الث ــاين :ب ــان أب ــاه -الي ــائع امل ــذكور -ق ــد ص ــدرت
منه هية ذلا له قيل؛ باوائـل ربةـع مـن البـام املـذكور ،بعـهادة السـةد حممـد الترقـي ،وموالنـا عيـد الكـرمي
املــذكور أوالً ،وخبــط األ أيض ـاً ،وبعــهادة لــه خبطــا ،ب ـإقرار األ لــا بصــحة ذلــا ،باواســط مجــاد
األخرية عام أرببة ععر.
 - 1يرقصد عمر بن عيد الرقادر
 - 2يرقصد عيد الرمحن اجلنتوري.
 -3الغنةة ،ص ص.168-166
 -4جنان الريح :اجلنان وهو احلديرقة ،معترقة من اجلنة ،الريح تسمةة للجان ببةنه بصفة قد متةزه عن غريه.
 - 5عام 1114هـ؛ ل ن الرقاضي املعاور تويف قيل سنة 1214هـ ،واستيباد عام 1014ه ،ألن رسم اليةع املتنازع فةه باشره
أحد املتداعةان ،وال يتصور وجوده عام1014ه.
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فغمزه األول بان سةدي حممد الترقي وموالنا عيد الكرمي قد رجبا عـن ذلـا مبـا أديـا بـه لـدينا،
مض ــمنه :أن م ــا أش ــهدهم األ هبيت ــه ألبن ــه موالن ــا حمم ــد ،م ــن إرا ــه م ــن أخة ــه موالن ــا عي ــد ال ــرمحن،
خمصوص مبا يف بين تامر.1

وش ــهادهتم يف رس ــمٍ آخ ــر ،مب ــا يرقتض ــي دخ ــول املتن ــازع فة ــه ،أص ــله أن م ــوالي حمم ــد ج ــاءهم
برسـ ــم ،ويلـ ــب مـ ــنهم العـ ــهادة علةـ ــه فوضـ ــبوا ،شـ ــهادهتم علةـ ــه بوقـ ــف األ  ،ومل ترقـ ــع منهـ ــا ق ـ ـراءة
له ،وال مبرفة ما فةه .وقاال أن العهادة األوىل هي امليةنة ال غري وبه أديا.
مث أن موالنــا عيــد الكــرمي أدى مــرة أخــرى خبــالف ذلــا ،وأن األ قــال لــه مــا وراتــه مــن أخــي
وهيته لا ،يريد إبطال شهادهتم بذلا األداء.
وأم ــا م ــا ش ــهدت ب ــه أن ــت عل ــى إقـ ـرار األ  ،ف ــا هر األول خبط ــا أيض ــا أن امل ــذكورين كان ــا
يتكلمان يف الرقسمة اليت يف جنان الريح.
ويف شان بةع سةدي املبتصـم فةهـا لسـةدي احلسـن املـذكور قيـل أن يـؤدي علـى سـةدي حممـد
املبتصم ببطةته ملوالنا حممد.
فلمــا أُملة ــت تل ــا األرس ــام ه ــر يل ص ــحة الية ــع؛ ب ــإقرار الس ــةد املبتص ــم ب ــه ،ولغ ــوه يف ابن ــه،
إن مل يثيت بالبدول قيل ،وأن شهادة أول،ا العهود مل يظهر يل إال إلغا ها ألمور يـُتَنزه عنها.
فلما أحس مين موالنا حممد التبويل على صـحة اليةـع ،وذلـا كلـه يف قصـدي ببـد معـاورتا،
ناضل بإبطال اليةع وجنح إلةه ،فرقال له موالنا احلسن :ال بد لـا مـن وكالـة أبةـا ،فرقـال موالنـا حممـد
ال أحتاجهــا؛ ألنــه إن بطُـل اليةــع صــحت هيــيت؛ ألن أيب مل ينكرهــا اآلن ،فاصــغةت إىل قولــه فحةن،ــذ
شرعا فةه ،فادعى موالنا حممد أن املـاء مل يـذكر اجلديـد منـه مـن الرقـدمي ،وأن اليةـع وقـع والفرقـارة مبطـاة
حملمد عيد اهلل باتدمة ،وخدم فةها ،وحال بةـنهم وبةنهـا العـر ،2وأن حواسـيُ 3جـددت فةهـا ،ومل ترقـع

فةها مفاضلة ،فـا هر السـةد موالنـا احلسـن بـان حممـد عيـد اهلل حـني قطـع اتدمـة ،مل تـزد خدمتـه شـة،اً
من املاء ،وال تيني منها فضل ،وأن احلواسي قد وقع فةها الفصل بالثلث ،بني أهل الفرقارة.
 - 1بين تامر :قصر من قصور تةمي يرقع جنو غر مرقر الوالية أدرار ،تابع إدارياً ليلدية أوالد أمحد.
 - 2هكذا وردت يف األصل؛ ولبله يرقصد هبا الفتنة.
 - 3مجع حاسي وهي الي،ر.
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وادعـى أيضــا موالنــا حممـد أن اليةــع وقــع يف حــال خصـومة مــع أخةــه ،كـل واحــد يــدعي أن أبــاه
وهيـ ـه قي ــل اآلخ ــر ،وأ ه ــر رمسـ ـاً خبط ــا م ــا نص ــه :فال ــذي اعلم ــه أن ــه مل ــا ُمسـ ـع بتـ ـوات م ــوت موالن ــا
عيــد الــرمحن ،جــاءين ســةدي حممــد عيــد اهلل ،وكتيــت لــه واةرقــة هبيــة أبةــه لــه ،إراــه مــن أخةــه؛ وأخــوه
هـ ــو مـ ــوالي حممـ ــد جب ـ ـرارة .مث ملـ ــا قـ ــدم كتـ ــب هـ ــو أيضـ ــا هيـ ــة أبةـ ــه لـ ــه ،ذلـ ــا وكـ ــان يتنـ ــازع بسـ ــيب
ذلا مع أخةه املذكور.
مث أ هـ ــر السـ ــةد احلسـ ــن أيضـ ــا خبطـ ــا مـ ــا نص ـ ــه ،وببـ ــد فلـ ــةس عنـ ــدي إال مـ ــا كتيتـ ــه ل ـ ــا؛
م ــن أن أوالد حمم ــد املبتص ــم ك ــانوا يس ــبون يف هي ــة وال ــدهم ــم ،م ــن ي ــوم ج ــاء خ ــرب م ــوت عمه ــم،
كل واحد يكتب ،وأ ن أن كل منهم كان ينازع اآلخر ،إىل أن أمـرهم أبـوهم بترقطةـع ذلـا ،وال أعلـم
شراءك من سةدي حممد املبتصم ،كان قيل ذلا أو ببده ،إذ ال أعرف وقت تار ه.
ه ــذا حاص ــل م ــا ل ــديهم وت ــرى أرس ــام الف ـ ـريرقني ،وأمب ــن نظ ــرك يف أم ــر املتخاص ــمني واج ــب
عنه فصالً فصالً.
فاجــا  :وعلةــا أيهــا األحــب ألــف ســالم ورمحــة اهلل وبركاتــه .وببــد ،وفرقــين اهلل وإيــاك ملــا نيــه
ويرضـ ـ ــاه ،وهـ ـ ــداين وإيـ ـ ــاك لسـ ـ ــلوك سـ ـ ــيل ُه ـ ـ ـداه .فمـ ـ ــا هـ ـ ــر لـ ـ ــا مـ ـ ــن الرقـ ـ ــدح يف شـ ـ ــهادة ا يـ ـ ــة،
فانت أعلم به ،إذ يرى العاهد ما ال يرى الغائب ،وال تيبد الرقوادح يف املنتصيني ـا ،فـاحرى مـن هـم
مبنزلة البوام.
1

وأمــا عــدم تيةــني الرقــدمي مــن اجلديــد ،فبنـدي أنــه مــن الرقـوادح يف اليةــع ،ملــا عُلــم مــن أن الي،ـار
اجلديدة خدمتها على أصحا مائها ،دون أصحا الرقدمي ،على املنصوص ،ويلزم مـن ذلـا مبرفتهـا
ني صـ َفاتُهُ" 2وال فـرق
ملعكي مائها ،فإذا مل ييني ذلا عند اليةع فسد؛ لرقول خلةل يف خمتصرهَ ":وأَن تُـيَـ َّ َ

السـلم وغــريه؛ ألن الكــل ييةــع ،ووقـوع الفصــال بالثلــث ال يفةــد ،إن مل يـُيَ ـ َّني عنــد اليةــع؛ هــل اليةــع
بــني َ
من اجلديد ،أو من الرقدمي ،أو منها على التساوي أو التفاضل؟ إذ قد تـار ببـ النـاس اجلديـد لبـدم
الغ ــرم يف ع ــرفهم ،كم ــا ش ــهدنا ذل ــا ،وق ــد ت ــار ال ــيب البك ــس ،مل ــا يب ــر للجدي ــد م ــن اآلف ــات

 -1الي،ار مجع ب،ر ويف نص املعورة  :احلواسي.
 - 2خمتصر خلةل ،ص.163
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عنــد التحرقة ـ  ،كمــا شــهدنا ذلــا أيض ـاً ،فــال بــد لــذلا مــن اليةــان ،وقــد شــهدنا اختالف ـاً فةهمــا بةن ـاً،
كما بيب بالد متي واهلل أعلم.
وأمــا حممــد عيــد اهلل ف ـإن رفــع نزاعــه عنهــا مل يكــن قُـدح مــن قيلــه ،وإال قُـدح .وأمــا وقــوع اليةــع
يف حــال اتصــومة ،إمــا بــني األخــوين ،أو بةنهمــا وبــني األ  ،فــال شــا أنــه قــادح ،وأمــا شــهاديت فغــري
نافبة؛ لبدم علمي بتاري اليةعُ ،فرياعى تار ه وتاري الصدقة إن صح واهلل أعلم.
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[فتاوى في البيوع وما شاكلها]
 [-37تقييد جوال بيع المديان بعدم المحاباة]

1

شــورى يف بةــع املــديان نــص اجل ـوا عنهــا وببــد ،فلــم يظهــر يل يف النازلــة إال مــا هــر لكــم،
مــن صــحة ش ـراء املع ـكيني للنخــل املــذكور مــن مالكهــا ،لكــن الترقةةــد ببــدم احملابــاة مل أره منصوص ـاً،

بل كالم ابن رشد يف املرقدمات مطل ألنه قـال"وجيـوز بةبـه وابتةـاع مـا مل نجـر علةـه" .2غـري أن الـذي
يرقتضةه النظر منبه من احملابـاة؛ ألهنـا تـربع وهـو نـوع منـه ،كمـا نـص علةـه ابـن رشـد وغـريه .وقـد كنـت

أنيــاتكم علــى أن مــا يفبلــه قضــاة بالدنــا مل أر لــه مســتنداً ،إال مــا حكــاه ابــن رشــد مــن فتــوى فرقهــاء
األن ــدلس ،م ــا ع ــدا فرقه ــاء قريي ــة ،غ ــري أهن ـم مل ــالفوا تل ــا الفت ــوى؛ ألهن ــا ال ب ــد فةه ــا م ــن اإلع ـذار
ٍ
فحةن،ذ يوكـل الرقاضـي ،وييةـع عنـه مـا ايتـت ملكةتـه لـه ،ويكـون أحسـن مـا ييـاع
إىل املديان ،فإن عجز
عنه واهلل املوف .
ويف الع ـ ــورى الية ـ ــع ع ـ ــن امل ـ ــديان إن ك ـ ــان يس ـ ــاوي أكث ـ ــر ف ـ ـإن املع ـ ـكيني يَـ ـ ـ ُردان م ـ ــا خ ـ ــص؛
ألن ما نرقص هية من املديان ببد الدين ،فةكون الدين أوىل ،إال أن يكون حمةطاً فال يضر.
 [-38بيع التركة التي ال تقبأل القسمة إال بضرر ،لمن طلب البيع]

3

وسـاله أمــا ببــد ،ينتهـي إلةــا وأن احلــاج عيـد الرقـادر بــن حممـد بــن عيــد الـرمحن مــات عــن بنــت
وزوجة ،وقد كان تصدق على تركة الينت بالثلث ،وترك علةها السةد حممد الصاد نفبنا اهلل به وصـةاً،
وخلف ا الا املذكور نصةيه بني شركائه من جنان معـاع بةـنهم ،فرقـام شـركا ه قيـل يف املـريا  ،ووراتـه
يريـدون الرقســمة ،فـاايتوا أن اجلنــان ال نتمـل الرقســمة علـى عــدد األنصـياء ،فاذنــت مبـا قــال ابـن عاصــم

فةما ال يرقيل الرقسم ،إال بضرر يف صريح نظمه.4

 - 1الغنةة ،ص .243
 - 2املرقدمات واملمهدات ،ج.2ص.313
 -3الغنةة ،ص ص  .413-407الغنةة احملرقرقة ،ص ص.720-7.7
حةث إضر ٌار ُحتم
 - 4حتفة احلكام،اليةت َ .973-972وَمن َد َعا ليةع ما ال يـَنـ َرقسم َمل يُس َمع إالَّ ُ
مثل اشكاك ٍ
كالر َحى وال ُفرن يف املختار
حائط أَو دار ال َّ
ُ
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ونــا يف ذلــا علــى الينــت املــذكورة مــن قدمــه وصــةها ،فيةــع األصــل ــذا الســيب ،ملــا ُدع ـي

العركاء للرقسم.

فلم ــا أح ــس زوج زوج ــة ا ال ــا؛ وه ــو ق ــدور ب ــن خب ــل ب ــاليةع ق ــام يري ــد فس ـ ذل ــا ،وي ــدعي
أن لــه كالم ـاً فةمــا فبلــه الوصــي بــإذن مــن جيــب؛ وهــو كــون غلــة الثلــث لــه قيــل وجــود املوصــى ــم،
ألن زوجتــه أم الينــت وارا ـة ،فظهــر يل أن ال كــالم لــه فةمــا جيــب بالس ـنة ،عنــد تبــذر الرقســمة للضــرر

من تسوي  ،1أو ترقومي ،أو بةـع ،وال حجـر الرقسـم علـى العـركاء ملنفبـة مسـتح غلـة الثلـث ،فـإن وجـد
ن ـ ــص يف ذل ـ ــا فـ ـ ـإين مل أق ـ ــف علة ـ ــه فبل ـ ــةكم س ـ ــةدي إف ـ ــاديت ب ـ ــه ،وإال فالع ـ ــرع ال يص ـ ــادمه غ ـ ــر
إال أن ي ــاذن فةـ ــه ،ول ــو مل يـ ــدع للرقسـ ــمة إال أحـ ــد العـ ــركاء؛ وه ــو عـ ــم الينـ ــت ،فه ــل جيـ ــا لـ ــذلا،
وهو الذي ترقتضةه النصوص أم ال عربة به مع سكوت الكل؟ اهـ السؤال.
قولــه يف السـؤال :كــون غلــة الثلــث لــه ،يبــين لزوجتــه الــيت يــتكلم علةهــا ،وقــام فةمـا ذكــر بســييها
مع برقةة وراة املوصي واهلل أعلم.
فاجا  :إذا كان أحد العركاء دعا ليةع مـاال ينرقسـم؛ ألجـل نرقصـان ـن حظـه لـو بةـع مفـرداً،
فإن ــه جي ــا ل ــذلا ،مث إذا وق ــف عل ــى ــن ،فةج ــب عل ــى ويل الين ــت إذا ك ــان ــا م ــال أن يع ــكي
ــا ذلــا ،وكــذلا يكــون لســائر العــركاء الــذين مل يريــدوا اليةــع ،وعلــى هــذا يصـ ُـدق كــالم الباصــمةة
وغريه ــا ،وأم ــا إذا أراد ش ــركاء الين ــت شـ ـراء ذل ــا ألنفس ــهم ،ف ــال جي ــابون ل ــذلا ،وال أعل ــم م ــن قال ــه
من البلماء واهلل أعلم.
مث كاتيــه متبرقي ـاً اجل ـوا برقولــه :ق ــد وق ــف كاتيــه عل ــى ج ـوا شــةخنا عل ــى الع ــورى املنبرق ــدة
يف الصفحة اليت تلي هذه ،مرقتضاه :منع قصد العريا بدعواه لليةـع إخـراج شـريكه واإلنفـراد باملعـاع،
ففهمت منه أن العراء مرقصور على من أذ اليةع دون ياليه.
أق ــول أن ذل ــا خ ــالف م ــا يف حاش ــةة اب ــن غ ــازي عل ــى املختص ــر ق ــال فةه ــا":وذك ــر عة ــا
مــا حاص ــله م ــن قص ــد بــدعواه للية ــع إخ ـراج ش ـريكه واإلنف ـراد ب ــاليةع عن ــه ،فل ــةس لــه أخ ــذه مب ــا وق ــف

 - 1التسوي  :عرضه لليةع.
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علةــه مــن الــثمن ،وإن مل يرقصــد ذلــا ،فلــه أخــذه بــذلا .قــال يف أول كالمــه :أنــه ــاهر مســائلهم،
ويف أخره قاله ابن الرقاسم وبه أفى العةوخ ،وعمل الرقضاة" 1اهـ

أنظــر كةــف أبــاح األخــذ لطالــب اليةــع مبــا وقــف علةــه مــن الــثمن ،إن مل يرقصــد إخـراج شـريكه،
وبالزي ــادة عل ــى م ــا وق ــف علة ــه م ــن ال ــثمن ،إن قص ــد إخراج ــه فتن ــاق ه ــذا م ــع م ــا ذك ــره ش ــةخنا؛
من أن املسالة خالفةة معى على أحد شـرقي اتـالف ،والـراجح مـا قلنـاه ألنـه قـول ابـن الرقاسـم وعمـل
به الرقضاة.
وال يرق ــال أن الب ــم وكة ــل وص ــي الين ــت؛ والوكة ــل مبنزلت ــه والوص ــي ال يع ــكي م ــال حمجـ ــوره؛
ألنــه جيــا عــن ذلــا مبــا قــال الرقــرييب يف تفســري ســورة اليرقــرة يف قولــه تبــاىل﴿:

  

 2﴾اختلـ ـف ه ــل ل ــه أن يع ــكي لنفس ــه م ــن م ــال يتةم ــه؟ فرق ــال مال ــا يع ــكي يف مع ــهور
األقوال ،3وذكر ذلا احلطا  4عند قول خلةل" :االشكاك من الككة وتبرقب بالنظر".

5

فظهــر ــا ســي أن يالــب اليةــع ولــو قصــد االســتيداد ،ال مزيــة لغــريه علةــه ،إال أنــه مــع الرقصــد
ال ياخ ــذ إال بالزي ــادة عل ــى م ــا وق ــف الس ــوم علة ــه ،وم ــع عدم ــه مب ــا وق ــف علة ــه الس ــوم ،ويؤخ ــذ ذل ــا
مــن مفهــوم كــالم عةــا فوقــه ،وص ـريح نــص ابــن عرفــة لفظــه "فاخــذوا منه ـا :أن لــةس لطالــب اليةــع
أخذه ،إال بزيادة على ما وقف علةه من الثمن" 6اهـ من احلاشةة.7

وأمــا كــالم الباصــمةة فإنــه يصــدق علــى مــا هــو أعــم مــن ذلــا؛ كمــا يلــوح مــن ــاهر لفظــه،
ويفهم من فحوى نظمه ،وال يرقتضي ختصةص أحد دون صاحيه؛ إذ قوله:
 -1شــفاء الغلةــل يف حــل مرقفــل خلةــل ،حممــد بــن أمحــد بــن غــازي املكناســي ،حترقة ـ أمحــد بــن عيــد الكــرمي جنةــب ،مركــز جنةيويــه
للمخطويات وخدمة الكا  ،مصر2008 ،م ،ج.907 ،2
 - 2سورة اليرقرة ،اآلية.218
 - 3اجلـامع ألحكـام الرقــرآن ،حممـد بـن أمحــد بـن أيب بكـر بــن فـرج األنصـاري اتزرجــي مشـس الـدين الرقــرييب ،حترقةـ أمحـد الــربدوين
وإبراهةم ايفةش ،دار الكتب املصرية ،مصر ،1964 ،2 ،ج ،3ص.64
 - 4مواهب اجللةل ،ج ،08ص.576
 - 5خمتصر خلةل ،ص.259
 - 6شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل ،ج ،2ص ،906وينظر املختصر الفرقهي ،ج ،7ص.461
 - 7يرقصد شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل"حاشةة ابن غازي"
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لفا شامل لطالب اليةع واأليب منه ،فكةف بالتخصةص مع النص بالبموم ،فافدنا مبـا عنـدك
أيها السةد ،وأرفع اإلشكال الذي الح يل من كالما بنص راجح يزيله ،وأجرك على اهلل.
مث أج ــا ع ــن التبرق ــب برقول ــه ال ــذي أجيـ ــتكم ب ــه أوالً :ه ــو أن أحـ ــد الع ــركاء إذا أراد ش ـ ـراء
م ـ ـا ال ينرقسـ ــم لنفسـ ــه مـ ــن غـ ــري أن يـ ــدعو ليةـ ــع نصـ ــةيه ،فـ ــال جيـ ــا لـ ــذلا ،هـ ــذا حاصـ ــل ج ـ ـوايب،
وأنا علةه إىل اآلن ،ومل أقف على من أباح ذلا ،وكالم الرقاضـي عةـا الـذي نرقلتمـوه عـن ابـن غـازي
ـت بــه؛ ألن ــه ق ــال :علــى نرق ــل اب ــن عرف ــة الــذي نرقل ــه عن ــه ابــن غ ــازي يف كتابة ــه الع ــفاء
حجــة مل ــا أجي ـ ُ
والتكمةــل مــا حاصــله" :مــن قصــد بــدعواه لليةــع إخراجــه شـريكه واإلنفـراد بــامليةع عنـه ،فلــةس لــه أخــذه

مبا وقف علةـه مـن الـثمن" 2وإمنـا قلنـا أنـه حجـة جلـوايب ألنـه أعـم منـه ،واألعـم يسـتلزم األخـص ضـرورة،

وإمنا كان أعم منه؛ ألن موضبه فةمن أراد اليةع اهراً ،وقصد بذلا إخراج شريكه ،فةكـون مـن قصـد
اإلخ ـراج م ــن غ ــري يل ــب للية ــع أح ـرى ،وجـ ـوايب ف ــةمن قص ــد اإلخ ـراج م ــن غ ــري يل ــب للية ــع؛ ألنك ــم
مل تذكروا يف السؤال أن واحد من العركاء يلب اليةع ،وإمنا أايتوا كون اجلنان ال يرقيل الرقسمة فرقط.
وأما ما زدمتوه علـى كـالم عةـا مـن أنـه إذا قصـد مريـد اليةـع إخـراج شـريكه فةيـاح لـه بالزيـادة
علــى مــا وقــف علةــه مــن الــثمن ،فلةســت هــذه الزيــادة يف كــالم ابــن غــازي يف كتابةــه ،وال يف خمتصــر
ابن عرفة املنرقول عنه ،وال يف التنيةهات لبةا املنسو إلةه ،بـل نُرقـل عـن الـداودي أنـه أنكـره ،وقـال:
"قد يتوصل الناس هبذا إىل إخراج الناس من أمالكهم بغري رضاهم ،وأحداوا يف ذلا واحتالوا به ،واهلل
تباىل يرقول ﴿ 3 ﴾      إىل آخر كالمه"

4

مع أن اهر املدونة أن مريد اليةع من العركاء ال يـَُّم َّكن من العراء أصالً ،ولو مل يرقصد

 - 1حتفة احلكام ،اليةت.975
 - 2شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل ،ج ،2ص.907
 - 3سورة اليرقرة ،اآلية.187
 - 4التنيةهات املستنيطة على الكتب املدونة واملختلطة ،عةا بن موسى بن عةا
النبةم محةيت ،دار ابن حزم ،لينان2011 ،م ،ج ،3ص.1948

بن عمرو السـييت ،حترقةـ حممـد الواةـ وعيـد
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إخراج شريكه ،ونصها على اختصار أيب سبةد":1وإذا دعا أحـد األشـراك إىل قسـم مـا ينرقسـم مـن ربـع
أو حة ـوان أو عــرو  ،وشــركتهم مب ـورو أو غــريه ،جــرب علــى الرقســم مــن أبــاه ،وإن مل ينرقســم ذلــا،
فمن دعا إىل اليةع جرب علةه من أباه ،مث لآليب أخذ اجلمةع مبا يبطي فةه أو تركه"

2

قال العة أبو احلسن" :قوله مث لآليب أخذ اجلمةع مبـا أعطـى ،ـاهره ال يكـون لآلخـر أخـذه،

وإن زاد على ما يبطى فةه" 3ومل يؤوله على غري ذلا.

وأما ابن عرفة فرقال ببد نرقله نـص املدونـة مـا نصـه" :فاخـذوا منـه أنـه لـةس لطالـب اليةـع أخـذه

إال بالزيادة على مـا وقـف علةـه مـن الـثمن" 4فخـالف أبـا احلسـن يف هـذا ،مث قـال ":ومثلـه قـول اليـاجي

إن أرادوا املرقــاواة جــاز ،وال جيــرب علةهــا مــن أباهــا ،ومــن دعــا لليةــع أجــرب علةــه مــن أذ ،5وقةــل لــه :خــذ
حظــه مبــا أعطــى وإال بةــع مبــه" 6ونتمــل أن يكــون العــركاء يف األخــذ مبــا بلغــه امليةــع مــن الــثمن سـواء؛

ألن قول ــه مل ــن أب ــا الية ــع األخ ــذ ب ــذلا أع ــم م ــن كون ــه أب ــاه أوال ،وأب ــاه ح ــني بلوغ ــه ال ــثمن امل ــذكور،
وهو اهر قول أيب عمر 7يف كافةـه مـا نصـه":مـا ال ينرقسـم جيـرب فةـه العـريكان علـى الترقـاوي أو اليةـع،

 - 1خلف بن أيب الرقاسم أبو سبةد ابن الرباذعي املـالكي :مـن حفـا املـذهب ومـن كيـار أصـحا ابـن أيب زيـد والرقابسـي أخـذ
عنهمــا وعــن وأيب بكــر هيــة اهلل بــن عرقيــة ،لــه هتــذيب اختصــار املدونــة وعلةــه عـ ّـول النــاس ،والتمهةــد ملســائل املدونــة ،والعــرح
وإمتامات ملسائل املدونة واختصار الواضحة(ترتةب املدارك ،ج ،7ص ص .258-257شجرة النور ،ص ص).157-156
 - 2هتذيب اختصار املدونة ،ج.224 ،4
 -3شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل ،ج ،2ص .907ويف الدر النثري ،ص ص ،161-160أورد أبو احلسن كل األقوال –
جواز اخذ من دعى لليةع واأليب على السواء على ماوقف علةه الثمن  -جواز اخذ من دعى لليةع إذا زاد علـى مـا وقـف علةـه
الثمن - ،منع من دعى لليةع من األخذ.
 -4املختصر الفرقهي ،ج ،7ص.461
 -5عيارة "ومن دعا لليةع أجرب علةه من أباه" غري موجودة يف نرقل ابن عرفة على الياجي يف الطيبة املبتمدة.
 -6شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل،ج ،2ص.906
 - 7أبو عمر يوسف بن عيد اهلل بن حممد بن عيد الـرب النمـري(463-368هــ) :اإلمـام احلـافا احملـد  ،أخـذ عـن ابـن املكـوي،
ابن الفرضي ،وأمحد بن عيد امللا بن هعام .اخذ عنه أبو البياس الدالئي وأبو حممد بن أيب قحافة  .له يف املويا كتيـاً مفةـدة
منها كتا التمهةد ملا يف املويا من املباين واألسانةد مل يترقدمه فةه أحد ،واالستذكار مبذهب علماء األمصار ،واالستةبا يف
أمســاء الصــحابة ،والكــايف يف الفرقــه ،والــدرر يف املغــازي والســري ،وغريهــا( ترتةــب املــدارك ،ج ،8ص ص .130-127شــجرة
النور ،ص ص.177-176
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وصاحيه أوىل به باقصى مـا ييلـو يف النـداء إن أراده" 1والنازلـة خارجـة مـن هـذا اتـالف؛ ألنـه مل يـذكر
فةها أن بب

العركاء دعا إىل اليةع واهلل أعلم .وكتب حميكم عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به.

مث تبرقيه برقوله :وعلى شةخنا وحيةينا يف اهلل ألـف سـالم والـةمن املسـتدام ،أمـا ببـد ،فرقـد وقـف
كاتيـه ســدده اهلل علــى مــا مبحولــه وأعــاله مــن األحبـا واملنــا رة ،فوجــدت شــةخنا قــد عزبــت عنــه ســرية
مــن أدركنــا مــن الرقضــاة ،يف تص ـرفهم فةمــا ال نتمــل الرقســمة مــن األصــول والربــاع؛ وذلــا أن العــركاء
يكتيون مجةباً ،أو أحدهم خطاباً للرقاضي يلتمس منه اإلذن مبا ترقتضةه السـنة فةمـا ال نمـل الرقسـمة،
ببــد أن يثيت ـوا ذلــا أو أحــدهم ،واليــذكرون فةــه أن فالن ـاً مــنهم يريــد بةــع نصــةيه مــع أنصــياء شــركائه،
وال إب ــانتهم ذل ــا ،ف ــإذا ورد عل ــى الرقاض ــي ع ــرف املرقص ــود ،وقط ــع بك ــون أح ــدهم أراد بة ــع نص ــةيه،
إذ إاياهتم أنه ال نمل الرقسمة قرينة أن هناك من يريد اليةع لبدم انتفاعه حبظه إن لو قسـم .فكـان أيب
حفظــه اهلل ووالــده يــاذن يف ذلــا بــاليةع وقســمة الــثمن ،اعتمــاداً منهمــا علــى االــث األق ـوال يف املســالة
نرقلــه الــربزيل نصــه":قلــت ترقــدم الرقــول الثالـث ،إذا صــار ألحــدهم مــا ينتفــع بــه ،وجــب الرقســم وإال بةــع
علةهم".

2

وكنــت أنــا حــني ابتلةــت مبــا ال اســتحرقه مــن خطــة الرقضــاء ،أســترقرء كــالم ابــن عاصــم ،وأعتــرب
ما قاله يف نظمه من حاالت اال وهي:

3

 أن نكم الرقاضي بتسويرقه بةنهم ،ومن يريد أخذه يزيد يف الثمن على صاحيه، فإن أبوا من املرقاومة قومه أهل اليصر ،وياخذه بذلا الثمن من أبا اليةع مـنهم ،فـإن امتنبـوامن أخذه حني عر التسوي بالزيادة ،ومن أخذه بالرقةمة اليت قومه هبا أهل اليصر،
 فإنه نكم علةهم بيةبه وقسمة نه أحيوا أم كرهوا. -1الكايف يف فرقه أهل املدينةّ ،يوسف بن عيد اهلل بن حممد بن عيد الرب بن عاصم النمري الرقرييب ،حترقة حممد حممد أحةد ولـد
ماديا املوريتاين ،مكتية الريا احلديثة ،اململكة البربةة السبودية ،1980 ،ج ،2ص.875
 -2نوازل الربزيل ،ج ،5ص.33

 - 3ينظر حتفة احلكام ،ص .74واألبةات املرقصودة:
َوَن ُك ُم ال َرقاضي بتَسوي ٍ َوَمن
صر
َوإن أَبـَوا قَـ َّوَمهُ أَه ُل اليَ َ
ضا
ةع َعلَةهم بال َرق َ
َوإن أَبـَوا ب َ

يد يف الث ََّمن
يد أَخ َذهُ يَز ُ
يُر ُ
َوآخ ٌذ لَهُ يـُ َرقضي َمن يَ َذر
ضا
َواقـتَ َس ُموا الث ََّم َن َكرًها أَو ر َ
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وهكذا كنت أكتب وأمحـل النـاس علةـه وال أدري أيفبلـون مـا أمـروا بـه أم ال ،ولكـن يف غالـب
ين أهنم ال يفبلون إال ما يواف غرضهم.
وق ــد كن ــت كتي ــت يف ه ــذه النازل ــة كم ــا ذك ــرت ،فوج ــدت البـ ــم الع ـ ـريا أش ــكى م ــن غ ــري
أن يستبمل ما أشرت إلةه به من احلاالت الثال اليت ذكرنـا ،ملـا وردت بـودة برقصـد الزيـارة ،فانترقـدت
علةه ذلا وقلت ال بد لا من تتيع احلاالت واحدة ببد واحدة على الكتةب.
فرق ــام يف ذل ــا مس ــتح غل ــة الثل ــث ،فكتي ــت إلة ــا أستع ــريك فك ــان م ــن ات ــرب م ــا س ــطر
يف الصــحةفة الــيت هــذه ،مــع أن البــم يف النازلــة قــد يلــب اليةــع يف أللســي وأنــا أمســع ،ومنبــين مــن شــرح
ذلا اعتماداً على أنا تبرف مرقاصد أهل زماننا وسرية حكام عصرنا يف املسالة ،لكن سلمنا ما قلتـه
ســةدي ونرقلتــه مــن النصــوص تســلةماً جــدلةاً ،مــن كــون األيب جيــرب علــى اليةــع ،مث هــو أح ـ بــه بــالثمن
الــذي أعطــى فةــه ،فهــل جيــرب مــن دعــا إلةــه علــى اليةــع لــآليب بــذلا الــثمن؟ وجيــرب مــن أذ علــى األخــذ،
والبد من نبم ،فإن قال باجلرب ،أقول ال يؤخذ ذلا من كالم املدونة ،ال مفهوماً وال منطوقاً ،ومل يكـن
فةه إال ختةريه يف األخذ أو الكك ببد جربه على اليةع ،وال يسكوم منها جربه مرتني.
وعيارة ابن عاصم صرنها ياذ ذلا؛ ألنه قال فةها فان أبوا فكذا:
فإن أبو بةع علةهم بالرقضاء

..................

1

ومل نصر هذا وال هذا إال حني اقتسام الثمن.
وإن قــال ببــدم اجلــرب نــاق قولــه أوالً ،وكــذلا يكــون لســائر العــركاء الــذين مل يريــدوا اليةــع،
إذ يفهم منه أن ال بد لآليب من العراء ،وهو لةس كذلا؛ فاآليب والطالب مباً سواء يف األخـذ والـكك
مب ــا وق ــف علة ــه م ــن ال ــثمن؛ لرقول ــه يف التوض ــةح عن ــد ق ــول اب ــن احلاج ــب":وجي ــرب م ــن أب ــا الية ــع فةم ــا

ال ينرقسـم ملــن يليــه ،إذا كانــت حصــته تــنرقص مفــردة؛ لــدفع الضــرر كالعــفبة 2".مــا نصــه" :واملــذهب

 -1حتفة احلكام ،ص ،75شطر اليةت .977
ضا
ضا واقـتَ َسموا الث ََّم َن َكرًها أَو ر َ
ةع َعلَةهم بال َرق َ
َوإن أَبـَوا ب َ
 -2التوضةح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب ،ج ،7ص.22
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يف هذا أن اليةع إذا وقف على ن ،ببد أن نودي على مجةبـه أن ملـن أراد مـن العـريكني أخـذه بـذلا

الثمن؛ سواء كان الطالب أو ال ،وبه الرقضاء" 1.وذكر عرقيه كالم أمحد بن نصر الداودي.

ويف ابــن ســلمون قــال ببــد عرقــد مــا ال ينرقســم مــا نصــه" :فــإذا ايــت هــذاُ ،ج ـربوا علــى بةبهــا
واقتسام نهـا وكـذلا كـل مـا ال ينرقسـم مـن األصـول وغريهـا ،وال جيـربون علـى املرقاومـة إال أن يكاضـوا

علةها ،فإذا سـوق وبلـو نهـا كـان ملـن مل يـدع إىل اليةـع أخـذه باقـل الـثمن ،ولـةس ملـن دعـا] 2إىل اليةـع
إال أن يزيــد علةــه ،فإهنمــا يتزايــدان أذ ذاك حــى يســلمها أحــدمها إىل اآلخــر ،ذكــر ذلــا ابــن احلــاج

3

يف مســائله وابــن رشــد أيضـاً يف مســائله 4".مــا وجــد يف النســخة الــيت بةــدي منــه .فتامــل كــالم التوضــةح

الذي به الرقضاء وما يف ابن سلمون يظهر لا أن الطالب لليةع واقتسام الـثمن ،وملـن مل يـدع إىل اليةـع
إال أن يزيــد علةــه ،ويتزايــدان حــى يســلمها أحــدمها لصــاحيه ،ومل يــات بغــري هــذا مــن األقـوال وهــو قــوي
املبارضــة ــن يبتــد برقولــه ويبم ــل بــه .فكانــه رمحــه اهلل مل يبتمــد غ ــري مــا ســاقه مــن األق ـوال يف ه ــذا،
مع أن الينت يف النازلة أمرها موكول إىل وصةها يف اليةع ،إن رآه سداد أو غـري ذلـا ،ولـةس يف شـركاء
الرقضةة من سخط اليةع ،األمر له أكل غلـة الثلـث وهـي أم الينـت ال غـري ،واألم ال تبـار مـا اقتضـته
العريبة ورآه الوصي.
وأمــا مــا نســيه إلةنــا شــةخنا مــن الزيــادة علــى كــالم عةــا  ،ف ـإن كــان ببــد مــا كتيتــه مــن صــورة
ت بــه عمــا هــر يل مــن نرقلــه؛
فــال ميــكي أحــد أنــه مــن كــالم عةــا مببــزل ،وإمنــا هــو مــن كالم ـي َع ـ َّرب ُ
وألن تلـا املـادة يف عـادة ال ُكتَّـا يُـؤتى هبـا النتهـاء مـا نرقـل مــن عيـارات الفرقهـاء وأقـاويلهم ،وإن كــان
الزائــد فةمـا بــني ذكــر عةــا ومــادة فبُهــدة ذلــا علــى الناسـ ال علـي ،ونـاذ واهلل أن افــكي علــى اهلل

 -1املصدر نفسه ،ج ،7ص.23
 - 2ساقطة من األصل.

 - 3أبو عيد اهلل حممد بن أمحد :يبرف بابن احلاج(ت529هـ) اإلمام الفرقةه البامل املعاور أخذ عن حممد بن فرج موىل ابن
الطالع ،ابن رزق وغريمها .أخذ عنه ابنه أمحد ،الرقاضي عةا  ،حممد بن سبادة وأبو بكر بن مةمون وغريهم ،كان يدور
الرقضاء يف وقته بةنه وبني أيب الولةد بن رشد يف خالفة يوسف بن تاشفني وابنه ،له نوازل معهورة ،شرح خطية صحةح مسلم
وكتا اإلميان والكايف يف بةان البلم وفهرسة(شجرة النور ،ص ص .194-193نةل االبتهاج ،ج ،1ص ص)47-46
 - 4البرقد املنظم للحكام ،ص.383
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1
ببث النسخة اليت بةـدي ترقـف
كذباً ، ﴾         ﴿ ،فإن اعكاك شا فاَ ُ

علةها إن شاء اهلل ،كما ذكرت لا من غري زيادة وال نرقصان.

أقـول هـذا ونسـال مـن مفةـدنا بلسـان التضـرع واتعـوع وخطـا التـذلل واتضـوع ،أن ال جيــد
عل ـي فةمــا صــدر مــين مــن ص ـريح املياحثــة مــن غــري أن أكــين ،ولــةس ذلــا مــن ســوء أديب ،ومــا جــرأين
على ذلا إال ما كاتيتين به أن البلماء مؤمتنون فةما نرقلوه ،ميحو مبهم فةما قالوه.
وقولــا وال جتــرب عــن أقــداما علــى اليحــث مــع العــة املــذكور تبظةمــا ملنزلتــه يف البلــم ورفبــة
مكانت ــه ،إذ مل ت ــزل ن ــيالء األوالد وجني ــاء الطلي ــة يي ــاحثون أش ــةاخهم وآب ــا هم وأج ــدادهم يف اتلـ ـوات
ويعــددون النكــري علــةهم يف احلة ـاة وببــد املمــات ،وال يرقــدح ذلــا يف ديــنهم وال مــروءهتم إذا ســلمت
نةاهتم إىل أخر كالما ،هذا الذي جرأين على ذلا مع سالمة النةة واحلمد هلل.
ولنرج ـ ــع إىل م ـ ــا حن ـ ــن بص ـ ــدده ق ـ ــائالً أن ال ـ ــذي عن ـ ــدي فةم ـ ــا ال نتم ـ ــل الرقس ـ ــمة مل ـ ــا حترقـ ـ ـ
عنــدي ووقفــت علةــه اآلن مــن النرقــول لــزوم اليةــع واقتســام الــثمن ،علــى مــا بــه احلكــم وجــرى بــه البمــل
مــن قــول ابــن الرقاســم نصــه علــى نرقــل صــاحب املفةــد":وقــال ابــن الرقاســم كلمــا فةــه ضــرر علــى بب ـ
العركاء ال يرقسم ،ويرقال ـم بةبـوه واقتسـموا نـه؛ ألن رسـول اهلل صـلى اهلل علةـه وسـلم قـال "ال ضـرر
وال ض ـرار" ،2وقســمة مــا ال ينتفــع بب ـ

العــركاء مــن أعظــم الضــرر ،وبرقــول ابــن الرقاســم احلكــم وغــرر

احملاضرة 3للرقاضي عيد الوها  ،4وبذلا مضى البمل عند شةوخنا".5

قلــت فــإذا بةــع منــاداةً فاملعــكي أعــم مــن أن يكــون مــن أذ اليةــع أو يليــه كمــا ســي يف نــص
التوضــةح الــذي بــه الرقضــاء ،وعُلــم أيضــا مــن قــول ابــن الرقاســم املعــار إلةــه فوقــه ،أن مــا حترق ـ الضــرر
 - 1سورة األنبام ،اآلية .56
 - 2أخرجه أمحد(مسند اإلمام أمحد ابن حنيل ،حترقة شبةب األرنؤو  ،مؤسسة الرسالة2001 ،م ،ح ،2865ج ،5ص.55
وابن ماجة(سنن ابن ماجة ،حممد بن يزيد الرقزويين ،حترقة حممد فؤاد عيد الياقي ،دار إحةاء الكتب البربةة ،ح ،2340ج،2
ص ).784صححه األلياين( أرواء الغلةل يف ختري أحاديث منار السيةل ،حممد ناصر الدين األلياين ،املكتب اإلسالمي،
لينان ،2 ،1985 ،ح ،896ج ،3ص).408
 - 3غــرر احملاضــرة ور وس مســائل املنــا رة ،املبــروف بــ":شرح فصــول األحكــام وبةــان مــا علةــه البمــل عنــد الفرقهــاء واحلكــام" أليب
الولةد الياجي.
 - 4ينسب خطا للرقاضي عيد الوها .
 - 5املفةد للحكام ،ج ،1ص . 347يف النسخة املطيوعة املبتمدة من املفةد ،ينتهي االقتياس عند "وبرقول ابن الرقاسم احلكم".
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يف قسمه يياع دعا ليةع نصةيها أحدهم أو للرقسمة فرقط ،ويؤخذ ذلا أيضا حـى مـن قـول ابـن هعـام
ونصــه مــن واــائ اليــاجي":وال جتــوز الرقســمة يف الــدور حــى يصــري لكــل واحــد مــن العــركاء مــا ينتفــع
به وينفرد به ،ويف هذا اختالف كثري من قول مالـا وأصـحابه ،وإذا مل حتتمـل الـدار الرقسـمة علـى أقـل
األنصــياء مل ترقســم ،وترقاومهــا العــركاء إن أحي ـوا ،وإال أجــربوا علــى بةبهــا ،فمــن أحــب مــنهم أخــذها
1
ص ـر األخــذ علــى األَب ـي ومل يتبــر لــذكر
مبــا بلغــت مــن الــثمن ،كــان أحـ هبــا ".وأنــت تــرى كةــف يـُرق َ

األَب ـي والــداعي ،وإمنــا نــص علــى أن يف املســالة خالفـاً وأتــى مبــا أختــار مــن اتــالف ،وهــذا مــا حصــلته
يف املسالة من األقوال ورفبته إلةا أيه السـةد فـاق مـا أنـت قـا ٍ وأجـرك علـى اهلل ،مـن حمـيكم عيةـد
ربه تباىل حممد عيد احل بن حممد عيد الكرمي أمنه اهلل.
فاجابــه :وعلــى أخةنــا وحمينــا يف اهلل الرقاضــي األعــدل ســةدي عيــد احلـ بــن ســةدي عيــد الكــرمي
ألف سالم ورمحة اهلل تباىل وبركاته ،وببد ،فرقد تصفحت أحبااكم مبي بالورقة اليت قيـل هـذه ،ووقفـت
علة ــه وفرقن ــا اهلل وإي ــاكم مل ــا فة ــه رض ــاه وجيبلن ــا ــن يراقي ــه و ع ــاه ،أم ــا م ــا ذك ــرت م ــن ع ــزو مةس ــرة
من أشر إلةه من الرقضاة علي ،فإين مل أكـن أدلكـم فةمـا أخـاييكم بـه إال علـى سـرية السـلف الصـاد
مــن قضــاة البــدول ،ومــا نــص علةــه البلمــاء يف دواويــنهم ،إذ هــم أوىل باإلقتــداء والرجــال تبــرف بــاحل
ال أن احل يبرف بالرجال ،وال تستياح أموال النـاس باالحتمـال ،وال يرقنـع يف اسـتياحتها بلسـان احلـال
إال إذا تبذر لسان املرقال.
وأم ــا قـ ـولكم هك ــذا كن ــت أكت ــب وأمح ــل الن ــاس علة ــه ،وال أدري يفبل ــون...اخل .فـ ـإين كن ــت
نيهتكم على أن ذلا ال يكفةكم ،بل الواجب على الرقاضي مياشرة مساع اليةنات وغريه من املوجيات
اليت يتوقف علةها اليةـع علـى الغائـب حرقةرقـة أو حكمـاً ،فـإن مل ميكنـه ذلـا اسـتنا عنـه عارفـاً يرضـى
دين ــه وعلم ــه وأمانت ــه ،ه ــذا م ــا ن ــص علة ــه البلم ــاء وأش ــار إلة ــه يف الباص ــمةة 2وغريه ــا ،وأنظ ــر أحك ــام

ابن سهل.3

 - 1املفةد للحكام ،ج ،1ص.358
 - 2حتفة احلكام ،ص ،69حمل العاهد عجز اليةت:880
ويـُبذ ُر احلاك ُم يف وصوله
 - 3ينظر ديوان األحكام الكربى ،ص.74

بنَـفسه لل ُحكم أَو َوكةله

الرقسم الثاني :فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري

232

وأمـ ــا كـ ــونكم تكتيـ ــون مـ ــن ايـ ــت كـ ــذا فلةفبـ ــل كـ ــذا ،وتـ ــدفبون كتـ ــابكم إىل املـ ــدعي فةرقـ ــوم
به على ُج َّهال ،فةبرضه علةهم ،ال يبرفون مبنـاه ،ولـو عرفـوه فالغالـب أهنـم ال ميتثلـون مجةـع خطاباهتـا،
وإمنــا مرقصــودهم التوصــل إىل مــا يصــل إلــةهم مــن ذلــا ،فةيةبــون أم ـوال النــاس بغــري ح ـ  ،ويتخــذون
خطــابكم ســلماً إىل أكلهــا لم ـاً ،وهــذا مبــروف معــاهد ،فهــذا مــن أعظــم التســاهل ،ســهل ارتكــا
م ـ ــالوف البوائ ـ ــد ،فإن ـ ــا هلل وإن ـ ــا إلة ـ ــه راجب ـ ــون ،أنرق ـ ــذنا اهلل وإي ـ ــاكم م ـ ــن وري ـ ــات ال ـ ــذنو وس ـ ــلا
بنا وبكم يري الصاحلني من أربا الرقلو .
وأما قولكم أنكم سلمتم ما قلته ونرقلته تسلةماً جدلةاً ،فلبمري ما نرقلت إال مـا وجـدت ،واهلل

حســيب أن بــدلت أو غــريت مــع أنكــم ببــد جــدالكم تــاتوا مبــا يغــري يف وجــه مــا قلــت ونرقلــت ،وقصــارى

ما نرقلتم ش خالف ال أنكره وال أجهلـه ،وقـد حصـل ابـن عرفـة يف املسـالة االاـة أقـوال ،1وقـد علمـتم
أن اهر املدونة منع مريد اليةع من األخذ ولو زاد على ما يبطى فةه ،2وقـد قـال ابـن نـاجي يف شـرحه

عل ــى الرس ــالة اهره ــا ك ــالنص ،3وأم ــا قـ ـولكم أن ــه ال يؤخ ــذ م ــن املدون ــة أن األب ـ ـي إذا رض ــي باألخ ــذ
فال جيرب مريد اليةـع علـى اليةـع منـه ،فـاقول أن هـذه غفلـة مـنكم أوجيهـا عـدم التـدبري ،بـل كـالم املدونـة
صريح بذلا؛ ألنه ملا ُخري األبـي يف األخذ والكك ،وأختار األخـذ فرقـد أوجـب علـى مريـد اليةـع تسـلةم
امليةــع لــه ،وإال فرقــد منبــه حرقــه ،وبالضــرورة أن مــن منــع أخــاه حرقــه جيــرب علــى تســلةمه ،وأمــا ق ـولكم
أن عيارة ابن عاصم صرنها ياذ ذلا ،فاقول أنكم غفلتم عن تدبر كالمه ،بـل صـرنه موافـ ملـا قلنـا
من جرب مريد اليةع على تسلةم اليةع ل بـي إذ أراد األخذ ،وهو قوله:
صر
َوإن أَبَـوا قَـ َّوَمهُ أَه ُل اليَ َ

وآخ ٌذ لَهُ يـُ َرقضي َمن يَ َذر

4

ق ــال ابن ــه يف ش ــرحه" :ف ـإن أب ــو م ــن املرقاوم ـة فةم ــا بةنهم ــا قوم ــه أه ــل اليص ــر ،بب ــد م ــا س ــي
مـ ــن تسـ ــويرقه ،وياخـ ــذه بـ ــذلا الـ ــثمن مـ ــن أذ اليةـ ــع منهمـ ــا ،ويرقضـ ــي هـ ــذا اآلخـ ــذ مـ ــن أراد اليةـ ــع،
 - 1املختصر الفرقهي ،ج ،7ص .460االقوال هي -1 :العركاء يف االخذ مبا بلغه الثمن سواء -2 .لةس لطالب اليةع الرقاصد
بدعواه اخراج شريكه األخذ مبا وقف علةه من ن  -3له األخذ مبا وقف علةه الثمن إن مل يرقصد اخراج شريكه.
 - 2املدزنة ،ج،4

 . 288ونصه  ":قال مالا" :ال يرقسم ويرقال ما :ترقاوماه فةما بةنكما أو بةباه ،فإن مل يترقاوماه وأرادا

بةبه ،فإذا استرقر على ن ،فإن شاء الذي كره اليةع أن ياخذه أخذه وإال بةع".
 - 3شــرح ابــن نــاجي التنــوخي علــى م ـ الرســالة البــن أيب زيــد الرقــريواين ،قاســم بــن عةســى بــن نــاجي التنــوخي حترقة ـ أمحــد فريــد
املزيدي ،دار الكتب البلمةة ،بريوت لينان2007 ،م ،ج ،1ص.296
 - 4حتفة احلكام ،ص.74
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هــو الــذي عــرب عنــه العــة رمحــه اهلل مبــن ي ـذر" 1فرقــول العــارح ميةن ـاً مل ـراد أبةــه ،وياخــذه بــذلا الــثمن

من أبا اليةع ،صريح يف أنه جيرب مريد اليةع على تسلةمه له ،وإال فرقد منبه حرقه.

وأما قولكم :أنه يفهم من كالم ابنه البد ل بـي من العراء ،أقول ياباه التبيـري بـالالم املرقتضـةة
للتخةــري ،وهــو قــويل ،وكــذلا يكــون لســائر العــركاء ،ولــو أردنــا مــا فهمتمــوه لرقلــت يكــون علــى ســائر
العــركاء ،فــاعرب ببل ـى املرقتضــةة للوجــو الــدال علةــه باالســتبالء ،املفهــوم مــن مبــأل علــى ،وأمــا الــالم
فإمنا هي لالستحرقاق ،وهي اختةاري ال إجياري.
وأما قولكم :فةجب قيله على ويل الينت...اخل ،فإين إمنا أوجيته علةه؛ ألنه جتب علةـه مراعـاة
املص ــلحة ،والغال ــب أن املص ــلحة يف العـ ـراء ال يف الية ــع غاليـ ـاً ،ول ــذلا ق ــال يف املختص ــر" :أو إلرادة
شـريكه بةبـاً وال مــال لــه"2؛ فاشــار إىل حكــم الغالــب مبفهــوم كالمــه ،مث أشــار إىل النــادر وبرقولــه أولــه،

"واليةع أوىل".3

ومــا نرقلتمــوه عــن التوضــةح أصــله البــن عيــد الســالم ،وهــو خمــالف لظــاهر املدونــة كمــا ســي ،
وقــد تاولــه ابــن عرفــة علةــه كمــا نرقلتــه ،وإن متســكتم بــه هــديت إن شــاء اهلل .لكــن كالمــه نتــاج لزيــادة
تع ـاحوا يف أخ ــذه،
بةــان؛ ألنــه إذا كــان لكــل ش ـريا أن ياخــذ اليةــع مبــا يبطــي فةــه ،فمــا احلكــم إذا َّ
ال يؤخذ حكمه من كالمه ،وقد ذكر يف شرح الباصمةة ناقالً عن سحنون أهنم يتزايدون.4

أم ـا ق ـولكم أين أنكــرت الزيــادة علــى كــالم عةــا ؛ فــذلا ألنكــم ذكــر أنــه أبــاح ملريــد اليةــع
قاصداً إخراج شريكه أخذ امليةع بزيـادة ،فرقلـت أنـه مل يـذكره الرقاضـي ،وال مـن نرقـل عنـه ،وهـو كـذلا،
وإمنا ذكره ابن عرفة بغري قصد إخراج شريكه ،وقد نرقلته وذكـرت أنـه خمـالف لكـالم أيب احلسـن ،وذكـره
أيضا ابن سلمون ،وفةما نرقلتم عنه إسرقا ببد قوله":كان ملن مل يدع إىل اليةع" ونصه" :أخذه بذلا
الثمن ولـةس ذلـا ملـن دعـا إىل اليةـع إال أن يزيـد اخل" 5وهـذا اإلسـرقا هـو الـذي محلكـم علـى مسـاواة
كالمه مع كالم التوضةح ،ولـةس كـذلا ،وباجلملـة فاملسـالة ذات خـالف ،وقـد حصـل ابـن عرفـة فةهـا

 - 1شرح ابن النا م على الباصمةة ،م  ،2ص.1101
 - 2خمتصر خلةل ،ج ،1ص.173
 - 3املصدر نفسه.
 - 4ينظر شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام ،ج ،2ص.65
 - 5البرقد املنظم للحكام ،ص.383
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االاة أقوال كما سـي ونصـه" :ففـي كـون العـريا أحـ مبـا بلـو املعـكك امليةـع مطلرقـاً ،أو إن مل يطلـب

بةبــه ،االثهــا إن مل يكــن قصــد إخـراج شـريكه منــه ألخــذ غــري واحــد منهــا" 1وأليب عمــر ونرقــل عةــا ،
وأعكضه ابن غازي يف عزو الرقولني األخريين ،واهلل املوف  .وكتب عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به.
[-39من تعذر عليه ضمان المثلي بمثله هأل يضمنه بقيمته]

2

وكاتيه الرقاضي برقوله :أما ببد ،إعالماً لا أن أبا خالد ملا وجـب علةـه غـرم األمحـال مـن التمـر
بااللتزام أليب الرقاسم البموري ،فطُلب ذلا منه فلم يوجد ،فحكمت علةه حـني تبسـر علةـه املثـل بـرد
قةمتــه ،وأذنــت بيةــع متاعــه حــني عجــز؛ أي عــن قــدر مــا يفــي بالتياعــة ،فيةــع يف ذلــا نصــةيه مــن مــاء
بني شركائه .وقد صدر منا ذلا يف وقت املسغية وغالء التمر ،مث ملا دخل اتريف وجذ الناس رهم،
ورخص الثمـر ،قـام أبـو خالـد علـى البمـوري وقـال لـه خـذ مثـل ـرك اآلن الـذي التزمـت لـا ،فاجابـه:
أن ــه ق ــد قض ــةتين حرق ــي مل ــا أع ــداين الع ــرع عل ــى متاع ــا .فراجب ــوين يف ذل ــا ،فرق ــررت ــم م ــا ص ــدر
مين من احلكم حني تبسر املثل ،فتكرروا علي مراراً وأوقفـين أبـو خالـد املـذكور علـى سـؤال خبـط السـةد
حممد بن احلاج عيد اهلل مبحوله جوابا ،حاذيت به حذو السؤال .فارتيت بسييه ،فاحييـت اسـتطالع
ما عندك يف الرقضـةة ،فاايتـه هنـا بنصـوص مبـزوة لرقائلهـا ،ومبتمـدي يف ذلـا قولـه يف إيضـاح املسـالا

"الض ــرورات تي ــةح احملظ ــورات" 3ومل أق ــف عل ــى م ــن ق ــال أن الطال ــب يس ــتمهل ع ــن مطالي ــة املطل ــو
إىل وجود املثل ،إال أن يؤخذ ذلا باألحروية من مسالة الغاصب يف قول خلةـل":ملث ٍـل ولـو بغـالء مبثلـه
وصــرب لوج ــوده" بب ــد قول ــه "وضــمن باالس ــتةالء" .4ف ـإن ك ــان الغاص ــب جيــب ل ــه ه ــذا ،فغ ــريه أح ــرى،
فــال أدري وال أجتاســر علــى الــتكلم هبــذا إذ مل أمتهــل لــذلا وال أنــا مــن ذويــه ،فــانتم بعــرح هــذا املبــأل
أوىل.
فاج ــا  :وبب ــد ،فالواج ــب إذا تب ــذر عل ــى خال ــد دف ــع مث ــل م ــا أخ ــذ م ــن جن ــان أيب الرقاس ــم
املذكورين من التمر وحكمتم بيةع ماله فةه ،أن توكلوا مـن يعـكي لـه مثـل ـره ،مـن ـن مـا ببـتم علةـه؛
 - 1املختصر الفرقهي ،ج ،7ص.460
 - 2الغنةة ،ص ص.233،234
 - 3إيضـاح املســالا إىل قواعــد االمــام مالــا ،أمحــد بــن نــي الونعريســي ،حترقةـ أمحــد بويــاهر اتطــايب ،مطيبــة فضــالة ،املغــر ،
1980م ،ص.365
 - 4خمتصر خلةل ،ص.226
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لب ــدم تب ــذر وج ــوده حةن ،ــذ ،أو ت ــدفبوا أليب الرقاس ــم قةمت ــه حةن ،ــذ ن ــاجزاً .وأم ــا احلك ــم علة ــه بالرقةم ــة
فل ـ ــةس بصـ ـ ـوا ملخالفت ـ ــه لرق ـ ــول املختص ـ ــر":وص ـ ــرب لوج ـ ــوده" والف ـ ــر أن ال ـ ــثمن ال يب ـ ــدم حةن ،ـ ــذ؛
وألن احلكم علةه بالرقةمة ويتاخر دفبها عن وقت احلكـم يـؤدي إىل فسـ الـدين يف الـدين ،وال ضـرورة
يف هذا تلجق إىل خمالفة النص ،واهلل املوف .
المكره لخوف مفسدة متوقعة]
[-40هأل يمضي بيع ُ

1

وجـ ـ ـوا ش ـ ــورى ع ـ ــن بةاع ـ ــات املخ ـ ــزن ،2نص ـ ــه وبب ـ ــد ،فام ـ ــا م ـ ــا أوجي ـ ــت عل ـ ـي :م ـ ــن ذك ـ ــر
لــا مــا تترقلــده يف هــذه النازلــة ،فهــذا مــا ال يكــون يل ،فضــال عــن إجيابــه علــي ،فكةــف وق ـد أخربتــا
أين ســا عــن اتــو فةهــا ،أعــني لــا مــا تترقلــده ،بــل الواجــب علةــا إن هــر لــا تــرجةح أحــد
الوجهني احلكم به ،وإال فارفع اتصمني لغريك ،إن هر لا ،وأتركهما يرتفبان ملن رضةاه.
وأما استظهارك بكالم احلطا على تـرجةح إمضـاء هـذه اليةاعـات ،فـال دلةـل فةـه؛ ألن كالمـه
يف االســتبانة بالــذي نكــم بغــري احلـ علــى إايــات احلـ ؛ لكــون مفســدة عــدم ايوتــه أعظــم مــن مفســدة
االستبانة بالظامل ،ولةست كذلا النازلة؛ ألن إمضاء بةع ملا الغري بغري وجه شرعي جور؛ فـال ييـاع
جبور آخر تامل كالمه واهلل أعلم .
ونص السؤال :علم األعالم وقدوة األنام حسنة اللةايل واأليـام شـةخنا أمـا ببـد ،فلـةبلم سـةدي
أن ــا أدي ــن اهلل بسـ ـريتا يف األحك ــام ،أذه ــب إن ذهي ــت وأتوق ــف إن توقف ــت وأمس ــا إن أمس ــكت،
وهذه قضةة أوالد احلاج أيب الرقاسم وأوالد علي بن عيد الرمحن الونرقايل ،قد استطلبت علـى مـا عنـدك
فةهـ ــا م ـ ـراراً فوجـ ــدتا سـ ــكا عـ ــن اتـ ــو فةهـ ــا؛ ووجهـ ــه أنـ ــا إن أجـ ــزت أجـ ــزت صـ ــفرقة فاسـ ــدة،
وإن أبطلت خفت توايل الف بني املسلمني ،وذلا الذي أوجب إمساكا.
مث أين برقة ــت متحـ ـرياً ،وال ــذي أوج ــب ح ــرييت أم ــران :إمس ــاكا ،والث ــاين :ع ــدم ج ــرب األب ـ ـي
يف الرقضــةة علــى الصــلح ،ولــو جــاز المتنــع لبــدم احنصــار املــدعني يف النازلــة ،وكث ـرهتم .وهــذه األمــور

 - 1الغنةة ،ص ص.152،153
 - 2بةع املخزن :وهو أن يلزم املخزن املغريب من عجز من األهايل عن دفع ما يلزمه من ضرائب بةع أمالكه املنرقولة والبرقار(.ينظر
هامش نوازل الزجلوي ،ص).238
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املعار إلةها بنفسها مدية 1للف ؛ ألن اتصم إن مل ُجيرب على الصلح ،وال أمضةنا اليةع املخـزين لتاديـة
حرقه وال أبطلنا لةةاس وينرقطع ،استبمل ما توسوس له نفسه من األغرا

الفاسدة.

فالواج ــب عل ــى س ــةدنا حة ــث أمس ــا أن ي ــذكر يل م ــا أترقل ــده يف ه ــذه املبض ــلة؛ ألين ميتل ـى
هب ـ ـ ـ ــذه اتط ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ــل أحتاش ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــتكلم فةه ـ ـ ـ ــا؛ إحلاق ـ ـ ـ ـ ـاً للف ـ ـ ـ ــرع باص ـ ـ ـ ــله أم كة ـ ـ ـ ــف أص ـ ـ ـ ــنع؟
إىل أن قال :مع أن بب أدلة العرع ترقول بإجازة اليةع املخزين ،لكن مـع حترقـ وقـوع الفـ إن بطـل،
دلةله :ما نرقله اإلمام احلطا عند قول خلةل":وقيول هدية ولـو كافـا علةهـا" 2نصـه":وقـد ج َّـوز العـرع
االســتبانة باملفســدة ،ال مــن جهــة أهنــا مفســدة علــى درء مفســدة أعظــم منهــا"3؛ فمفســدة الرقتــل ومــا

يؤدي إلةه ،أعظم من مفسدة إجازة اليةع الفاسد ،بل االستبانة بإمضائه على دفع الف أوجب وأكد
اخل...
وله أيضا ما نصه :وببد فرقد علمت أين مل أكن أتكلـم يف اليةاعـات الواقبـة علـى هـذا الـنمط؛
ألن التبر لليحث فةها ونرقضها يؤدي إىل الف وا رج؛ لبموم اليلوى هبا يف هذه اليالد ،وهي كلها
على هذا السنن واهلل املوف .
 [-41هأل يص بيع المشتري قبأل قبا المبيع الفاسد ،إن قصد بالبيع اإلفاتة]

4

وســ،ل ســةدي عيــد الكــرمي بــن حممــد الصــاد بــن الرقطــب البالمــة ســةدي اليكــري ،عمــن بــاع
جنان ـاً وداراً بعــر اإلقالــة ،وبرقةــا بةــده يســتغلهما دون املعــكي ،وببــد ســنني يلــب املعــكي الــدخول
فةهمــا ،ومنبــه اليــائع ،وقــال لــه :لــةس ل ـا إال الــثمن ،واليةــع فاســد ،فاشــهد املعــكي حةن،ــذ أنــه باعــه
من ولده هل اليةع واحلالة هذه يُفةت أم ال ؟
فاجــا أن اليةــع والعــر للثنةــا 5فاســد؛ ألدائــه اليةــع والســلف ،وســلف جــر نفبــا ،وال يــدخل
يف ضــمان معــكيه إال بــالرقي  ،ومــا مل يرقــي

فضــمانه إذا هلــا مــن بائبــه ،فية ـع معــكيه وهــو يف يــد

 - 1املدية ،السكني والعفرة(لسان البر  ،ج ،15ص )273وهي هنا كناية عن األداة واآللة.
 -2خمتصر خلةل ،ص.219
 -3مواهب اجللةل ،ج ،8ص.115
 -4الغنةة ،ص.139
 - 5بةع الثنةا هو أن يتف بائع ومعكي عند عرقد اليةع على أن لليائع ح اسكجاع ما باع بعر رد الثمن املدفوع(مبلمة الفرقه
املالكي ،ص).194
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بائبـه ال عـربة بــه؛ إذا مل يـدخل يف ضـمانه ،وهنــى النـيب صـلى اهلل علةــه وسـلم عـن ربــح مـا مل يضــمن،1
وملا فةه من بةع ما فةه خصومة لرقوة شيهة ذي الةد.
وأجــا  :وببــد فاملعــكي املــذكور أعــاله علــى شــر اإلقالــة حةــث بــاع لولــده ببــد الرقةــام علةــه،
ف ـ ـ ـ ـ ــال يك ـ ـ ـ ـ ــون فوت ـ ـ ـ ـ ـ ـاً؛ ألن قص ـ ـ ـ ـ ــده تفوي ـ ـ ـ ـ ــت ذلـ ـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ـ ـ ــى ربـ ـ ـ ـ ـ ــه ،فةبامـ ـ ـ ـ ـ ــل بنرقـ ـ ـ ـ ـ ــة قصـ ـ ـ ـ ـ ــده،

قال يف املختصر ":ال إن قصد باليةع اإلفاتة" .2واهلل أعلم.

وأجا الرقاضي سةدي عيد احل ابن عمهما :لسةدي عيد الكرمي اجلوابان أعاله صـحةحان،
وهبما يرقول عيةد ربه تباىل حممد عيد احل .
وأجا العةح سةدي عيد الرمحن بن عمر وببد ،فاما اجلوا األول فظـاهره أن بةـع املعـكي
قيـ ــل قـ ــي

امليةـ ــع الفاسـ ــد ال يفةتـ ــه هـ ــو ال ـ ـراجح؛ إذ بـ ــه جتـ ــب الفتـ ــوى ،ولـ ــةس كـ ــذلا بـ ــل ال ـ ـراجح

مــن التــاويلني اإلفاتــة بــه كمــا يف احلطــا عنــد قــول املختصــر" :ويف بةبــه قيــل قيضــه مطلرقـاً تــاويالن"3؛

فرقد نرقل عن ابن يونس وأيب إسحاق التونسي ترجةحه ،وقال يف آخر نرقوله :فحاصـل كالمهـم تـرجةح

الرقول بنفوذ اليةع وأنه ّفوت.4

وأما اجلوا الثاين فإمنا يتماشى على قول االث حكاه احلطا عـن اللخمـي ،ونـص عنـه قـول

املختص ـ ـ ــر":ال إن قص ـ ـ ــد ب ـ ـ ــاليةع اإلفات ـ ـ ــة :ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــذي ذك ـ ـ ــره اب ـ ـ ــن حم ـ ـ ــرز 5وص ـ ـ ــاحب التنيةه ـ ـ ــات

6

 - 1أخرجه أمحد(مسند امحد ،ج ،11ح،6628ص .203ح ،6671ص ،253ح ،6918ص ).516حسنه األلياين(إرواء
الغلةل ،ج ،5ص).147
- 2خمتصر خلةل ،ص.150
 -3خمتصر خلةل ،ص.177
 - 4مواهب اجللةل ،ج ،6ص ص.263،264
 - 5أبــو الرقاســم عيــد الــرمحن بــن حمــرز الرقــريواين(450-000ه ــ=1058-0000م) الفرقةــه احملد .أخــذ عــن أيب بكــر بــن عيــد
الرمحن ،أيب عمران الفاسـي ،الرقابسـي وأيب حفـص البطـار .أخـذ عنـه عيـد احلمةـد الصـايو وأبـو احلسـن اللخمـي .لـه التيصـرة -
تبلة على املدونة -وكتابه الكيري مساه بالرقصد واإلجياز(.ترتةب املدارك ،ج ،8ص  .68الـديياج املـذهب ،ج ،2ص .153.
شجرة النور ،ج ،1ص)163
 - 6الرقاضي عةا .
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ونرقلــه عنــه يف التوضــةح ،ونرقــل اللخمــي أنــه يفــوت بــاليةع وإن قصــد بــه اإلفاتــة ،وجبلــه املــذهب ،ونرقــل

قوالً بالفرق بني أن بةبه قيل قةام اليائع علةه يريد فس اليةع فال يفوت بذلا".1

ولك ــن ييرق ــى النظ ــر فةم ــا يس ــتدل ب ــه عل ــى قص ــد املع ــكي اإلفات ــة ،إذ ال يبل ــم ذل ــا إال من ــه،

وقد قال األجهوري أنه إن ادعى عدم قصد اإلفاتة فهـو مصـدق علـى ميةنـه ،إن مل يظهـر كذبـه 2.لكـن
قولــه مــع ميةنــه فةــه نظــر؛ وهــو أن احلـ للمعــكي الثــاين أو لليــائع األول فكةـف نلــف لةســتح غــريه؟
فانظره وجوا العة .

 -1مواهب اجللةل ،ج ،6ص .266
 -2شرح الزرقاين على خمتصر خلةل،عيد الياقي بن يوسف الزرقاين ،ضيط عيد السالم حممـد األمـني ،دار الكتـب البلمةـة ،لينـان،
2002م ،ج ،5ص . 174ونصه واللفا للزرقـاين ":وصـدق بةمةنـه يف دعـواه قصـد اإلفاتـة أو عدمـه حةـث مل يرقـم دلةـل علـى
كذبه"
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[فتاوى المداينات والرهون]
 [-42إقرار من إحاط الدين بماله]

1

العــورى فةهــا :ومــا رأيــا يف قضــةة ،وهــي أن الســةد عيــد اهلل بــن عيــد الــرمحن بــن موســى قــام
علــى العــة احلــاج بــن أ َ علــي ،يــدعي وأن لــه بةــده مــاء اشـكاه ــن اشــكى مــن الســةد موســى الــذي
هو أخوه .فاجا املطلو برقوله :ملكي وبةدي.
فكلفت ــه إ ه ــار ملكةت ــه ف ــا هر إقـ ـراراً لس ــةد موس ــى امل ــذكور ،ألخة ــه احل ــاج أن ك ــل م ــا بة ــده

من أصل أو غريه فهو ألخةه املذكور ،وباسفل الرسم تبريف خط املرقر.

فاوقفت خصمه علـى ذلـا فـادعى أن الـدين نـةط مبالـه حـني اإلقـرار ،ف ُكلـف إاياتـه ،فـا هر
رمس ـاً فةــه أن احلــاج حممــد أب ـرأ أخــاه موســى مــن اتمســني مثرقــاالً الــيت تركهــا بةــده علــى وجــه األمانــة،
ودفبهــا ملديانــه ،ببــد أن دفــع لــه أصــله يف البــدة املــذكورة اخل ،فثيتــت اتمس ـون بذمــة موســى ،وايت ـت
إحاي ـ ــة ه ـ ــذه اتمس ـ ــني مبال ـ ــه؛ ألن ـ ــه دف ـ ــع أص ـ ــله فةه ـ ــا ،وبط ـ ــل التص ـ ــةري ال ـ ــذي وق ـ ــع من ـ ــه ألخة ـ ــه
يف تلا اتمسني يف أصله؛ لبدم إجناز الرقي فةه.
مث راجب ــه يف جواب ــه م ــن أن ــه يتوق ــف رده عل ــى قة ــام الغرم ــاء ،مب ــا نص ــه :وبب ــد ،فإمن ــا قل ــت

ذلــا مبتمــداً علــى قــول املختصــر "للغــرمي" 2بــالالم ترقتضــي التخةــري ،وأن احل ـ للغرمــاء غــري أن امل ـواق

غم ــر كالم ــه ،3وق ــد كن ــت وقف ــت عل ــى ك ــالم اب ــن غ ــازي يرقتض ــي ذل ــا ال أج ــده اآلن ،فرق ــد وقف ــت
يف احلكم واهلل املوف .
ونص املراجبة :أما ببد ،فرقد وقف كاتيـه علـى مـا كتيـه العـة  ،مـن كـون فسـاد اإلقـرار يتوقـف
عل ــى قة ــام الغرم ــاء ،ال عل ــى أل ــرد إحايت ــه ال ــدين ،فبل ــى ك ــون املس ــالة حبا ــا م ــن أن اإلق ـ ـرار بامل ــال
ه ـ ـ ــو كا ي ـ ـ ــة ،فم ـ ـ ــا يف حاش ـ ـ ــةة اب ـ ـ ــن غ ـ ـ ــازي عل ـ ـ ــى املختص ـ ـ ــر ي ـ ـ ــاذ ذل ـ ـ ــا ،ق ـ ـ ــال يف ترمج ـ ـ ــة ا ي ـ ـ ــة
 -1الغنةة ،ص.157
- 2خمتصر خلةل ،ص.201
 - 3التاج واإلكلةل ،ج ،6ص ، 590نصه ":أن الذي ال وفاء عنده مبا علةه من الدين ال جيوز عترقه وال هيته وال كل ما فبله من
با املبروف وال إقراره ملن يتهم علةه ،وجيوز بةبه وشرا ه ،فإذا ضر على يديه مل جيز إقراره وال بةبه وال شرا ه" وأورد يف
ذلا أقوال كثري من البلماء.
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مــا نصــه":وأمــا هــذا املوضــع فإحايــة الــدين مبالــه مانبــة مــن احلةــازة ،فرقةــام الوجــه إذا هنــا هــو الســالمة
مــن الــدين احملــةط ،وقــال ابــن عرفــة :إحايــة الــدين مبالــه قيــل البطةــة ييطلهــا اتفاقـاً" ،1وحكــى اتــالف
يف اإلحاي ــة بب ــدها وقي ــل احل ــوز ،فرق ــف عل ــى ذل ــا عن ــد قول ــه ":وبطل ــت إن ت ــاخر ل ــدين حم ــةط"

2

وال يتصور قةام الغرماء.
[-43إعا جرى عرف برهن المدين في دينه]

3

مســالة يف مباملــة ر اجلنــان اتمــاس سـؤاله ببــد احلمــد هلل :ســادتنا األعــالم جـوابكم تــؤجرون
يف رجل صار خاساً لرجل ،وقد خالطه مبخالطة ،وقد جرى البرف والبادة يف اليلدان من كان خاسـاً
عند من له علةه تياعة ،ال رج علةه إىل أن يرقضي له ما علةه ،أجةيوا لنا مبا يفةد ذلا ،ولكـم األجـر
والثوا .
وببد ،فاجلوا واهلل املستبان :أنه حةث كان البرف والبادة كما ذكـر  ،فإنـه نكـم بـه ويبـول
علةه ،وال ياخذ املداين إال ما فضل عن ر اجلنان ،ببد اقتضاء دينه املبروف اهر ،حممد عيد احلـ
بن الرقاضي سةدي عيد الكرمي.
احلم ــد هلل اجلـ ـوا عم ــا مبحول ــه واهلل املوفـ ـ  :أن الب ــادة امل ــذكورة يف السـ ـؤال ال يب ــول علةه ــا،
وال يلتف ــت إلةه ــا؛ ألهن ــا مص ــادمة لظ ــاهر الرق ــرآن الك ــرمي ،ق ــال ع ــز وج ــل:
﴾   
  

4

﴿   

والبـ ــادة املـ ــذكورة فةهـ ــا رهـ ــن املـ ــديان يف دينـ ــه ،وال قائـ ــل بـ ــه فةمـ ــا أعلـ ــم،

وإمنــا اختلــف يف اس ــت،جاره ،ومالزمتــه ،ومــذهب مال ــا نفةهمــا علــى املع ــهور عنــه يف األول ،واتفاق ـاً
يف الثــاين .وأم ــا ج ـوا حمين ــا اجملةــب مبحول ــه غ ـري مطــاب للس ـؤال واهلل أعلــم ،وكت ــب عيةــد رب ــه تب ــاىل
عيد الرمحن بن عمر من خطهما كذاهتما.

 - 1شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل ،ج ،2ص.978
 -2شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل ،ج ،2ص.978
 - 3الغنةة .258
 -4سورة اليرقرة ،االية.279

الرقسم الثاني :فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري

[-44هأل إثبات الوكالة يبطأل الحيالة في الرهن]

241
1

مســالة مــن الــرهن انبرقــدت فةهــا العـورى مــين لعــةخنا أيب زيــد ونصــها :إعالمـاً لــا أن مــوالي
عمــر بــن علــي ورد علــي قيــل الةــوم بةــومني أو اــال  ،وذكــر يل أنــه ســي مــن عنــدك ،وبةــده شــهادة
أن علــي بــن حممــد بــن أبـا عـ َّد كــان يتصــرف يف متــاع عمــه أمحــد املعــاع منــه وغــري املعــاع ،يف حضــوره
وبغةيتــه ،فــاوقفين علــى ذلــا أيض ـاً ،وذكــر يل أنــا قلــت لــه ال يثيــت بــه أن علة ـاً وكةــل لبمــه ،فرقلــت
له ما قال هو الذي علةه البمل.
مث أين بـدا يل أن أســالا عــن ذلــا ،وهــل نصــل لــه بــذلا التصــرف املعــهود لــه بــه أنــه وكةــل

ودع" ،2مـا نصـه :يف التنيـه
ص َد َق يف ال َّـرد َكـال ُم َ
بالبادة ،عمالً مبا نرقله احلطا عند قوله يف املختصرَ ":و َ
الرابــع :قــال ابــن نــاجي يف قــول املدونــة :مــن ذبــح أضــحةتا بغــري أمــرك فإمــا ولــدك أو بب ـ عةالــا،
فمـن فبــل لةكفةــا مؤنتهـا ،فــذلا ألــزي ،يرقــوم منهـا :إذا كــان ربــع بـني أخ وأخــت ،وكــان األخ الــذي
يتوىل عرقد كرائه وقيضه سنني متطاولة ،فجاءت أخته تطالب مبناهبا من الكراء يف مجةع املدة املـذكورة،
وزعمــت أهنــا مل ترقــي شــة،اً ،وادعــى هــو دفبـه ــا ،أنــه يرقيــل قولــه مــع ميةنــه ،إذ هــو وكةلهــا بالبــادة،
وذكــر أهنــا وقبــت باملهديــة .وأفــى هبــا ابــن عرفــة مبــا ذُكــر ،وقــد خالفــه تلمةــذه أبــو مهــدي ،3مث رجــع

إىل ما أفى له وقال خالفته يف حةاته وال أخالفه ببد وفاته .انتهى منه بيب

اختصار.

4

أفال يكون علي مبنزلة هذا األخ؛ بطـول التصـرف ـا كـان وكـةالً ـا بالبـادة؟ فهـو مثلـه ألخةـه
أمحد ،فإذا أايت الوكالة بطلت حةازة موالي محاد؛ إذ يد الوكةل كةد موكله؟
وهل سةدي إذا األجل املضـرو بةنهمـا ومل يـات بعـيء غـري مـا ذكرنـا؛ أعـين مـوالي عمـر
أنكم علةه أو ال حى يتلَّوم له؟ إن قلنا أن علةاً لةس بوكةل عادة؟ وما احلكم إذا ادعى اانةاً أن عنده

 - 1اإلحكام والرقةد ،ص ص.14-13
 -2خمتصر خلةل.182 ،
 - 3أبو مهدي عةسى بن أمحد بن حممد الغربيين(ت815-813هـ) قاضي اجلماعة بتونس .أخذ عن ابن عرفة وغريه .أخذ عنه
جلة منهم أبو زيد الثباليب ،ابن ناجي ،أمحد الرقلعاين وغريهم غاليهم تالمةذ ابـن عرفـة .ونرقـل عنـه الـربزيل وابـن ناجي(.شـجرة
النور ،ص .350نةل اإلبتهاج ،ج ،1ص ص).298-297
 -4مواهب اجللةل ،ج ،7ص.206
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بةنة أيؤجل لإتةان هبا أم ذلـا ال يسـمع ويبـد لـدد ،فكةـف أن أجلنـاه اانةـا مث جـاء ومل يـات مبـا يفةـد
احلكم علةه أوالً؟
فاجا  :قـد ورد علةـا شـهادة الطالـب املـربوك أن أمحـد بـن أبـا ع َّـد ومـوالي محـاد جبـال علةـاً
حائزاً للرهن ،فكةف يبارضه كونه وكةالً بالبـادة ،مـع أين مل أقـف علـى مـن نـص علـى أن وكةـل الـراهن
ال تصح حةازته لرهنه؛ فإنه يتوهم ذلا لو جبلها املرهتن بةده مـن غـري علـم الـراهن ،وأمـا حةـث رضـي
الراهن بكونه حائزاً ما فاي هتمة تلحرقه؟.
وأما دعوى موالي عمر أن له بةنة أخرى ،فإن هر لا من حاله ما يدل على صدقه فاجله
اانةاً ،وإن هر أنه ملد فابرم احلكم علةه ،وهذا موكول الجتهادك والسالم.
قلـ ـ ــت :ومـ ـ ــا قالـ ـ ــه شـ ـ ــةخنا يف األخ وحةازتـ ـ ــه هـ ـ ــو ص ـ ـ ـريح نـ ـ ــص التوضـ ـ ــةح يف ترمجـ ـ ــة الـ ـ ــرهن
نصه":وأما وضبه على يد أخ الراهن فرقال ابن الرقاسم يف املوازية والبتيةة ال ينيغي ذلا وضبفه ،وقـال

2
1
يف اجملموع ــة]  :ذل ــا ره ــن ت ــام وه ــو أص ــح .انته ــى"  .وه ــو أع ــم م ــن أن يك ــون ه ــذا األخ وك ــةالً
أوال كما يتباياه اهر النص.

[-45هأل يص رهن من أحاط الدين بماله]

3

ش ــورى يف قض ــةة م ــوالي عم ــر م ــع م ــوالي مح ــاد ال ــيت ترق ــدم خربه ــا والنس ــةان قض ــى بتاخريه ــا
نصها :أن موالي عمر بن موالي أبـو فـارس قـام عنـدي بارسـام ديـن ترتـب لـه علـى أنـاس ،فـةهم أمحـد
ب ــن أبـ ــا عـ ـ َّـد ،أاي ــت دين ـ ـه بذمتـ ــه وغةيتـ ــه ،فكتي ــت ل ــه اإلذن علـ ــى م ــن حضـ ــر أو غـ ــا  ،واعتـ ــذرت
فةه للحاضر ،فرقوم لولد أبا َّ
عد جنان فةما له علةه.
فرقام موالي محاد بن موالي الزويين وعارضه يف ذلا الترقومي ،وقال له :إنا قومت مـا مل جيـز
ل ــا ترقومي ــه ،وه ــو جن ــان غرمي ــي ق ـ َّـدر من ــه يل يف دي ــين ،وحزت ــه من ــه بـ ـان أخرج ــت خَّاس ــه ،وعرق ــدت
فةه الكراء ٍ
لرجل.

 - 1زيادة من األصل-التوضةح -لتلف املوضع.
 - 2التوضةح يف اختصار ابن احلاجب ،ج ،6ص.113
 - 3اإلحكام والرقةد ،ص.19
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فب ــار م ــوالي عم ــر بك ــون رهن ــا مل ي ــتم باحلة ــازة ،وأن ول ــد أ ع ـ َّـد أح ــا ال ــدين مبال ــه،
وأن ديــين ســي دينــا ،وأن ال مــال لغرميــي وغرميــا ســوى هــذا اجلنــان ،وقــال لــه أن أصــل مباملتــا
فاسدة ،ووجهه بكون ولد أبـا ع َّـد اشـكى التياغـة احلـرة مـن املنةبـي ،وأحـال املنةبـي علـى مـوالي محـاد،
ومل نصــل مــن مــوالي محــاد قــي لـرأس مــال الســلم ،فبارضــه مــوالي محــاد مبــا ــالف دعـواه ،وســكى
ذلــا يف أرســام اجلــانيني ،فلمــوالي أيب فــارس ســيبة والبــن عمــه انةــة ،تصــفحها واكتــب مــا عنــدك
يف النازلة.
والذي عنـدي فةهـا :أن مـوالي محـاد حةـث عرقـد الكـراء يف اجلنـان فهـو عـني احلةـازة ،فـإذا وقـع
قيل التفلةس ،صح واختص به عن الغرماء.
وأما كون الغرمي هو الذي اشكى وأحال اليائع على رأس مال السلم ،فعهادة الطالب املربوك
ت ــاذ ذل ــا ،وق ــد أداه ــا عن ــدي مع ــافهةً فرقيلت ــه ،وه ــو أع ــدل م ــن بةن ــة م ــدعي الفس ــاد ،فةص ــح ال ــرهن
واملباملـة مبـاً .فاكتـب مـا هــر لـا يف الصـحة والفسـاد ،ومـا تــرجح عنـدك إذا يالبـت أرسـام اجلــانيني
أكتيه يل والسالم.
فاجــا  :أمــا مــا عــار بــه مــوالي عمــر خصــمه فإنــه مل نــز رهنــه فالبــد مــن إايــات حةازتــه،
وأل ــرد إخ ـراج اتم ــاس ،وعرق ــد الك ـراء فة ــه ال يك ــون حة ــازة؛ ب ــل الب ــد م ــن تنزي ــل امل ـرهتن منزل ــة ال ـراهن
يف مجةــع تص ـرفاته مــن خدمــة إن احتــاج إلةهــا ،وج ـراد التمــر وغــري ذلــا ،فكل ـف مــوالي محــاد بإايــات
ذلا ،فإن أايته واسترقل برهنه ،وال سيةل ملوالي عمر ترقوميه يف دينه.
وأمــا مبارضــته بكــون املــديان أحــا الــدين مبالــه فــال حجــة فةــه ،لرقــد كنــت كتيــت ذلــا ملــوالي

1
وش ـَّراحها 2وكــالم األجهــوري ،وكــذلا أســيرقةة دينــه ال حجــة
محــادي ،ونرقلــت لــا فةــه نــص املدونــة ُ

له فةه؛ ملا تراه يف نص املدونة.

 - 1املدونـة ،ج ،2ص . 398ونصـه" قـال مالـا :األمـر الـذي ال اخـتالف فةـه عنـدنا أنـه ال جيـوز عتاقـة الرجـل علةـه الـدين نــةط
مبالــه وال هيتــه وال صــدقته ،وإن كانــت الــديون الــيت علةــه إىل أجــل وإن كــان ببةــدا إال أن يــاذن لــه يف ذلــا الغرمــاء ،وأمــا بةبــه
وابتةاعه ورهنه فذلا جائز وإمنا الرهن مثل اليةع.
 - 2اجلامع ملسائل املدونة ،أبو بكر بن عيد اهلل بن يونس ،حترقة ضمن معروع دكتوراه لبدة باحثني ،مبهد اليحو البلمةة
والكا اإلسالمي ،اململكة البربةة السبودية2013 ،م ،ج ،7ص .579ونصه" قال مالا :األمر الذي ال اختالف فةه
عندنا :إنه ال جيوز ملن أحا الدَّين مباله ،عت وال هية وال صدقة ….. ،وأما بةبه وشرا ه ورهنه فجائز".
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وأم ــا ك ــون الغ ــرمي ال م ــال ل ــه س ــوى مـ ــا رهن ــه فظ ــاهر املدونـ ــة أن ذل ــا  1....يرق ــدح أيضـ ــا،

وإن كــان األجهــوري ذكــر أنــه يرقــدح يف ذلــا ،2وهــذا إن ايــت ذلــا ،وإال فرقــد ذكــر يل مــوالي محــاد

 3....املذكور سافر مبال كثري.

وأم ــا أرس ــام اتص ــمني ف ــال فائ ــدة يف تص ــفحي إياه ــا ألين ال أرى االعتم ــاد 4....ب ــل الب ــد

م ــن أداء ش ــهودها إن ك ــانوا حض ــوراً حرقةرق ـةً أو حكم ـاً برق ــر غةي ــتهم أو الرف ــع عل ــى 5.....أن م ــاتوا
أو غابوا غةيةً ببةد ًة واهلل املوف .
قل ـ ــت ون ـ ــص املدون ـ ــة عل ـ ــى م ـ ــا نرقل ـ ــه ص ـ ــاحب  6.....توض ـ ــةحه ،ق ـ ــال يف املدون ـ ــة" :وره ـ ــن

مــن أحــا الــدين مبالــه وبةبــه وقضــا ه جــائز ،مــامل يفلــس وقــد كــان مالــا]7يرقــول :إذا تيــني فلســه،

فلـ ــةس لـ ــه ذل ــا ،ويـ ــدخل مب ــه فةـ ــه الغرمـ ــاء ،ول ــةس بعـ ــيء ،وعلـ ــى األول 8مجاع ــة النـ ــاس ،وحكـ ــى
يف املرقــدمات قــوالً االث ـاً :جب ـواز قضــائه لــيب غرمائــه دون رهن ـه ،أمــا لــو قضــى مجةــع مــا بةــده ألحــد
غرمائــه ،فاشــار الســةوري إىل أن ذلــا ال ُ تلَـف يف رده ،وأفــى بــذلا ،وإمنــا اختلــف إذا قضـى الــيب

قال :بب

الرقرويني أنه يتف على رده إذا عجله ببضهم قيل أجله انتهى منه".9

 - 1تلف يف اللوحة ،يسترقةم املبأل بترقديره "ال"
 - 2أشار البدوي ذا املبأل يف حاشةته على املختصر ،ونصه" :ألنه مينع مـن التربعـات وغريهـا مـن التصـرفات؛ ألنـه إذا منـع مـن
غري التربعات فاوىل أن مينع من التربعات".حاشةة البدوي ،ج ،5ص.263
 - 3تلف يف هناية ل 10يسترقةم املبأل بترقديره بـ"إن املديان".
 - 4تلف يف اللوحة ،يسترقةم املبأل بترقديره "علةها".
 - 5تلف يف اللوحة ،يسترقةم املبأل بترقديره "خطهم"
 - 6تلف يف اللوحة ،يسترقةم املبأل بترقديره "التوضةح يف"
 - 7زيادة من األصل –التوضةح -لتلف املوضع.
 - 8وهو اجلواز
 - 9التوضةح يف شرح خمتصر بن احلاجب ،ج ،6ص.170
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وقد ساله كاتيه عن مسـالة مـن حنـو هـذه نصـها :فتـواك سـةدي يف نازلـة نزلـت بيلـد 2..أعـر
عنه ــا بنص ــوص أئم ــة امل ــذهب ،وس ــاند ذل ــا مـ ــا وقف ــت علة ــه م ــن النص ــوص فةه ــا ،مب ــا يف اجل ـ ـاري
منها على قواعد املذهب وبالراجح يف مةزان اتصوص ذو املناسب .وهي أن حريانةـاً للمـرابطني حـني
نــزى العــةطان بــني ع ـوام تةمــي ومتنطــةط وبــودة ،هجــم علــى داره بب ـ مــن أهــل اليلــد مــع بب ـ أهــل
نصرهتم ،فاستولوا على ما فةها وأخذوه لماً ،زعمـوا أن ذلـا عرقوبـة لـه حلـديث ُحتـد بـه عنـه ،ولغـو
فةه أقاموه مرقام البةان ،من غري مساع عن ارقة وال بةان ،كبادة البـوام حـني البتـو والطغةـان ،فاضـطربت
بلجـ ــة ربانةـ ــة ألرقـ ــت يف قلـ ــو بب ـ ـ أعةـ ــاهنم رأفـ ــة روحانةـ ــة ،وجاللـ ــة جلانـ ــب اهلل رمحانةـ ــة ،فابتـ ــدروا
السكضــاء خ ـواير امل ـرابطني ،وألرديــة التوبــة واتعــوع البســني ،وبلســان التــذلل واتضــوع متكلمــني،
وجــاءوا مبهــم بــاخ املظلــوم واخــذوا خبـواير املـرابطني ،ونــاولوا رهــائن لـ خ املــذكور مبحضـرنا فةمــا أخــد
ألخةه ،حى ينتصفوا ن لم أخـاه ،فلـم يليثـوا إال أيامـاً حـى شـيت نـار حـر مـن ذكرنـا مـن الرقيائـل
فوقــه ،فنــاه أهــل متــي بب ـ احلصــون بتمنطــةط ،وهني ـوا منــه املــال واألاــا  ،ومل يســلم منهــا إال مــا
اختطف قيل دخو م.
مث إن األخ الــذي بةــده الرهــان داره يف إحــدى الرقصــور املنتهيــة ،فلمــا اصــطلحت النــاس قــام
أربا الرهان على األخ يطليون متاعهم ،فادعى أن الةد البادية أخذته مع ما أخذته ،فبارضـوا دعـواه
برقــو م إنــا حولــت ببـ متاعــا مــن دارك ببــد دخــول اجلــةش بلــدنا ،ونســاء جريانــا وأهــل قصــرك
اخ ـ ــذوا حلـ ـ ــةهم واختطف ـ ـ ـوا مـ ـ ــن أول وهل ـ ــة ،وحـ ـ ــى زوجتـ ـ ــا أح ـ ــرزت حلةهـ ـ ــا ومحلتـ ـ ــه ،فمـ ـ ــا بالـ ـ ــا
مل تفبل ما فبل الناس ،وأقاموا على التحويل بةنة وسكاها مصحوبة مع هذه.
فهــل مثيــت ــم هبــذا الــدلةل علةــه ضــمان الــرهن؛ ألنــه ــا يغــا علةــه وهــو مــن علــم النســاء،
أو ال يض ــمن؟ عم ـالً برق ــول الي ــاجي" :وإذا اي ــت االح ـكاق ،ف ـإن اي ــت أن ذل ــا الث ــو فةم ــا اح ــكق
صـدق ،إن كـان يف حانوتـه
صدق ،أتى بيبضه حمرقاً أم ال ،وإن مل يثيت ذلا ،فإن أتى بيبضه حمروقـاً ُ
ُ
الذي احكق ،وإن مل يات بعيء وادعـى احكاقـه مجةبـه فظـاهر املدونـة أنـه غـري مصـدق ،3وعنـدي أنـه

 - 1اإلحكام الرقةد ،ص ص.19-14
 -2تلف يف هناية ص.14
 -3وقال الياجي ساقطة يف املخطو
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إن كــان ــا جــرت البــادة برفبــه يف احلوانةــت حــى يكــون متبــدياً بنرقلــه عنــه ،كاهــل احلوانةــت التجــار،
والــذين تلــا عــادهتم ،ال يكــادون ينرقلــون شــة،اً مــن ذلــا عــن حـوانةتهم ،فــارى أن يصــدق فةمــا عُـرف

من احكاق حانوته ،وبذلا أفتةت يف يريوشـة 1عنـد احـكاق أسـواقها ،فكثـرت اتصـومات يف ذلـا.
و ين أن بب

الطلية ا هر يل رواية عن ابن أمين 2مبثـل ذلـا ،وذكـر املـازري أنـه قـد نـزل عنـدهم سـنة

انني وأرببمائة ،ملا فتح الروم زويلة 3واملهدية 4هنيوا األمـوال وكثـرت اتصـومات مـع املـرهتنني والصـناع،

ويف اليلد معائ من أهل البلم متوافرون ،فافى مجةبهم بتكلةف املرهتنني والصناع اليةنة أن ما عنـدهم
قــد أخــذه الــروم ،وأفتةــت أنــا بتصــديرقهم ،وقـد كــان الرقاضــي حةن،ــذ يبتمــد علــى فتـواي ،فتوقــف لكثــرة
مــن خــالفين حــى شــهد عنــده عــدالن أن شــة اجلماعــة الســةوري أفــى مبــا أفتةــت ،مث قــدم علةنــا كتــا
املنترقى للياجي فذكر فةه مسالة االحكاق مثل ما أفتةت به" ،5وذكر كالم الياجي املترقدم انتهى.

مث إين وقفت على فتـوى السـةد أمحـد بـن سـامل أ ـن أن اتـط خطـه نصـها :سـ،لت عـن رجـل
بة ــده ره ــان للن ــاس مره ــونني وبض ــائع ،مث إن الب ــدو أخ ــذ بل ــده واخ ــذ مجة ــع م ــا عن ــده ،فه ــل يك ــون
ذلا املرهتن ضامناً أم ال؟
فاجيت :وحةث ايت أن مجةع ما عنده قد أخـذه البـدو فـإن الضـمان سـاقط علةـه فةمـا رأيـت
يف بب ـ

املســائل علــى مــا أفــى بــه املــازري ،6إىل أن قــال :ونــص العــة خلةــل بــن أمحــد يف خمتصــره

 - 1يريوشة :مدينة باألندلس ،شرق قرييـة ،ترقـع علـى اليحـر ،كانـت مدينـة جتاريـة ،إسـتوىل علةهـا اإلفـرن سـنة534هــ ،ينسـب
إلةها البديد من علماء املالكةة من بةـنهم :أمحـد بـن سـبةد بـن مةسـرة الغفـاري األندلسـي الطريوشـي(.مبجم اليلـدان ،شـها
الدين أبو عيد اهلل ياقوت بن عيد اهلل الرومي احلموي ،دار صادر ،لينان1995 ،م ،ج ،4ص.30
 - 2حممد بن عيد امللا بن أمين الرقرييب 330 - 252( :هـ )اإلمام الفرقةه احلافا .أخذ عن حممد بن إمساعةـل الصـائو ،قاسـم
بــن هــالل ،قاســم بــن أصــيو ابــن وضــاح ،والرقاضــي إمساعةــل وغــريهم .أخــذ عنــه ابــن مســرة ،ابــن عةعــون ،أبــو حممــد اليــاجي
وغريهم.له كتا على سنن أيب داود (.الديياج املذهب ،ج ،2ص .313شجرة النور ،ج ،1ص ص .133-132األعالم،
ج ،6ص).248
 - 3مدينة بتونس بناها املهدي عيةد اهلل إىل جانب مدينة املهدية ،وأسكن هبا رعةته ،وترك دكاكةنهم وأسواقهم باملهدية(.معجم
البلدان ،ج ،3ص)159

 - 4املهدية ،مدينة بتونس بناها املهدي عيةد اهلل قيـل زويلـة ،سـنة 300ه ـ وقةـل 303ه ـ وأختـذها مرقـراً حلكمـه وأجنـاده (.مبجـم
اليلدان ،ج ،5ص).229
 -5التوضةح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ،ج ،6ص.146
 -6نفسه.
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علـى مجةــع مــا ذكرنــا عــن املــازري وفتـواه ،1وقــد نزلــت بنــا يف هــذه األيــام املســالة ببةنهــا يف أوالد العــة
الســةد أيب ن ــي ،توافرقن ــا عــن احلك ــم بفت ــوى املــازري بنف ــي الض ــمان؛ لكونــه خ ــالف ــاهر امل ــذهب،
ومل أزل أقــدم رج ـالً وأ خــر األخــرى مــع علمــي بنصــوص أهــل املــذهب فةهــا ،واهلل نملنــا علــى منهــاج
االســترقامة بفضــله وجــوده وكرمــه ،واملســالة موقوفــة حــى اســتخري علــى مــا أصــري إلةــه فةهــا؛ إذ احلكــم
واحلالة هذه غري جائز واهلل أعلم؛ وكتب أمحد ووضع شكله.
انظ ــر توق ــف ه ــذا الس ــةد ع ــن احلك ــم بفت ــوى احل ــافا واإلم ــام ال ــذي ل ــه بك ــل ف ــن ح ــا واف ــر
مــن البلــم ،ومل أدر مــا وجــه توقفــه؛ ألنــه مــن ذوي الكجــةح ،وقــد كانــت فحــول البلمــاء تبتمــد أقوالــه
ـار مـا قالـه بظـاهر املـذهب ،فـإن
وتصري إىل ما اختاره ورجحه؛ ملكانه وبلوغه درجـة االجتهـاد وال يُب َ
قةــل بــذلا فــال أقــل مــن أن تكــون املســالة ذات ق ـولني اختــار اإلمــام أحــدمها ،وأفــى بــه ففت ـواه بــه غــري
الكج ـ ــةح ،ول ـ ــو ي ـ ــال باعن ـ ــا يف البل ـ ــم مثل ـ ــه لياحثن ـ ــاه حبث ـ ـاً أص ـ ــلةاً وفرعة ـ ـاً ،لك ـ ــن قص ـ ــري الي ـ ــاع مثل ـ ــي
وم ـ ــن ل ـ ــةس ل ـ ــه يف الفن ـ ــون اتس ـ ــاع اإلمس ـ ــاك ع ـ ــن الفض ـ ــول أوىل م ـ ــن مياحث ـ ــة الفحـ ـ ـول ،ل ـ ــةال يرق ـ ــع
فةما ال ينيغي ،واهلل يبلمنا وإياكم من علمه ما جهلناه ويذكرنا منه ما نسةناه ،وينفبنا مبا علمناه.
وتــرى رمســني مصــحوبني مــع هــذا هــل يســتوجب أهــل اليلــد هبمــا حرق ـاً أم ال ؟ إش ـف غلةلــي
مبا اتضح لفهما ومبا ينرقدح من وقاد فكرك وأجرك على اهلل.
فاجا  :رضي اهلل عنه برقوله :قد تصفحت ما قةـدمتوه مبحولـه وأعـاله ،ووقفـت علةـه ومل نرقـف
يف النازلــة علــى أزيــد ــا وقفــتم علةــه مــن كــالم أهــل املــذهب ،والبجــب مــنكم كةــف اســتغربتم توقــف
السةد الذي ذكر عن الفتوى يف النازلة بفتوى األمام املازري ،مـع أنـه هـو الواجـب علةـه إذا تبارضـت
عنده وجوه الكجةح؛ فإن فتوى مثله برق ٍ
ـوح ال يبـد ترجةحـاً لـذلا الرقـول ،كمـا أفـاد فةـه شـةخنا
ـول مرج ٍ

أبــو زيــد 2رمح ـة اهلل علةــه ،وألن املفــك

أن يبتمــد علــى ق ـرائن ال توجــد يف كــل نازلــة مثلهــا ،والتوقــف

 - 1خمتصر خلةل ،ص . 168ونصه"وضمنه مرهتن إن كان بةده ا يغا علةه ومل تعهد بةنة بكحرقه ،ولـو شـر الـرباءة أو علـم
احكاق حمله إال بيرقاء ببضه حمرقا ،وأفيت ببدمه يف البلم ،وإال فال ولو اشك ايوته ،إال أن يكذبه عدول يف دعواه موت دابة،
وحلف فةما يغا علةه أنه تلف بال دلسة وال يبلم موضبه"
 - 2يبين عيد الرمحن اجلنتوري.
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يف الفتوى والتاين فةها مـن آداهبـا ،وضـوح الـدلةل ،فكةـف مـع خفائـه ،والزال ذلـا مـن سـرية األترقةـاء،
ولو كانوا من أهل االجتهاد كما روى ذلا عن اإلمام مالا رضي اهلل عنه.1

م ـ ــع أن ـ ــاهر امل ـ ــذهب ض ـ ــمان املـ ـ ـرهتن م ـ ــا يغ ـ ــا علة ـ ــه مطلرقـ ـ ـاً ،وفت ـ ــوى الي ـ ــاجي اعتم ـ ــد
فةها على البرف ،وذلا أن أربا احلوانةت ال يضبون الرهان اليت بايديهم إال فةها ،ويبدون بفصلها
عنها متبدين ،حى فاجاهتم النار من غري استبداد ،ولبل فتـوى املـازري كـذلا ،وأمـا نـازلتكم فلةسـت
ك ـ ــذلا ألن أس ـ ــيا الفتن ـ ــة ق ـ ــد ترق ـ ــدمت االنته ـ ــا بزم ـ ــان؛ حبة ـ ــث يتةس ـ ــر ل ـ ــه نرق ـ ــل تل ـ ــا الره ـ ــان
إىل مـامن مـع قربــه منهـا ،الســةما وقـد ايــت نرقـل كثـري مــن جريانـه حلـوائجهم فسـلمت ،فرمبــا عـد مفريـاً
بب ـ ــدم نرقل ـ ــه م ـ ــا أ مت ـ ــن علة ـ ــه فكة ـ ــف مب ـ ــا مل ي ـ ــامتن علة ـ ــه ،ال ـ ــذي األص ـ ــل فة ـ ــه الض ـ ــمان ،فاالعتم ـ ــاد
على اهر املذهب يف النازلة هو املتبني واهلل املوف .
مث أين راجبته برقويل :وببـد فرقـد وقـف كاتيـه علـى فتـوى شـةخنا فوقـه حفظـه اهلل ورعـاه وأخـص
ب ـه فمنــه مرعــاه ،فوجــدنا واف ـ النصــوص الــيت نرقلنــا؛ لكنــه جــنح إىل عــدم إجرائهــا يف النازلــة ملــا الح
لس ـ ـ ــديد نظ ـ ـ ــره وااق ـ ـ ــب فهم ـ ـ ــه أن النص ـ ـ ــوص امل ـ ـ ــذكورة حمله ـ ـ ــا وموض ـ ـ ــوعها قض ـ ـ ــةة م ـ ـ ــدرك ال ـ ـ ــنص
فةهــا لــةس كمدركــه فةمــا حنــن بصــدده؛ فــاألوىل اعتمــد فةهــا اليــاجي البــرف ونس ـ علــى منوالــه وتيبــه
على ذلا املازري؛ ولبل مبتمدمها واحد واجلامع متحد.
ف ــاقول ال مناف ــاة ب ــني الن ــازلتني ول ــو ترق ــدمت أس ــيا الفتن ــة لالنته ــا  ،وألن احمل ــل املنه ــو
مل يكــن أحــد مــن أهــل اليلــد يظــن الظهــور علةــه حــى يكــون ترقــدم األســيا وتةســر النرقــل إىل املــامن
موجياً للضمان ،ولرقد كـان ر سـاء اليلـد ينهـون سـكان احملـل املنهـو عـن االنترقـال منـه لغـريه ،ويبدونـه
حصــناً يُـؤمن الظهــور علةــه يف غالــب ــنهم ،وهــم علــى ذلــا حــى فاجــاهم اجلــةش مــن غــري اســتبداد
للتحويل من ذلا احملل ،فاجتاحهم واستاصـل مـا فةـه واسـتوىل علـى كـل أاااـه ،إال مـا اختطـف بسـرعة
وارتبــاش؛ ش ـان األمــن عنــد وقــوع مــا أُمــن وقوعــه بــه ،وال ختفــاكم ســجةة النــاس يف الرهــان نفظوهنــا
ونرزوهنا بداخل املخازن وأجواف التوابةت والبةا  ،وذاك الغالب من أحوال النـاس فةمـا مل تـتمح
فةــه ملكةــتهم؛ ييــالغون يف حفظــه جهــدهم؛ ولــذا سـ ُـهل علةــه اختطــاف بب ـ

أمتبتــه الســهلة املناولــة

كــالزرع والعــةاه 2وحنــو ذلــا ،دون ببـ كمــا بــداخل اليةــت ،الســةما املرقفولــة مــن اليةــوت واملخــازن؛
 - 1ينظر ترتةب املدارك ،ج ،1ص ص.193-177

 -2امجع شاة.
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فةبسر األخذ منها بسهولة  1.....االلتحـام وويـةس احلـر حـام للغريـزة اجليلةـة؛ إذ ال تطمـ،ن الـنفس
املذعورة الفازعة عند 2....اجلةش ،الذي يطلب النفس واملال ،ألخذ ما ش أخذه؛ ألن األصـل ا لـع

عنــد مــس العــر ،3...واجلــذوع ال يتــاتى منــه إتةــان كثــري مــن املســائل ،والتكلةــف مــن شــريه اإلمكــان
يسرقط بسرقويه ...

4

التوفةـ ـ ب ــني ال ــنص والنازل ــة؛ ألن احلوانة ــت يف ال ــنص مبنزل ــة الية ــوت يف الرقض ــةة 5....أرب ــا
احلوانة ـ ـ ــت متب ـ ـ ــدين بنرق ـ ـ ــل الره ـ ـ ــان وحنوه ـ ـ ــا ،فك ـ ـ ــذلا أه ـ ـ ــل الية ـ ـ ــوت يف نس ـ ـ ــيتهم للبـ ـ ـ ـراء بالنرق ـ ـ ــل؛
إذا ال مامن يف خةـا م فـوق املنهـو منـه املتـاع ،فكةـف يكـون ترقـدم أسـيا الفتنـة حجـة واحلالـة كمـا
ذكرنا.
وق ــول ش ــةخنا لب ــل فت ــوى امل ــازري ك ــذلا أق ــول ولبله ــا لةس ــت ك ــذلا ،وه ــو الظ ــاهر وجه ــه
أن فتوى الياجي يف احـكاق أسـواق يريوشـة ،ومـن املبلـوم أن األسـواق ال تبـروا مـن احلوانةـت ،وفتـوى
املازري يف زويلة واملهدية ملا فتحها الروم وهنيوا األموال والبةان ،يرقضي أن املدن معتملة على األسواق
واليةوت ،والفتح أيضا البد له من مرقدمات وأسيا .
فإن قةل فاين املامن هنا قلت احلفر والدفن فإن قةل ال يتاتى ،أقول فكذلا نازلتنا ،فما أفـى
ب ــه رمح ــه اهلل أع ــم وأمش ــل ،وه ــي يف املـ ـرهتنني والص ــناع ،إذ ال ــنص يف األول ــني ض ــمان م ــا يُغ ــا علة ــه،
ويف اآلخـرين الضــمان أيضــا بعــريه ال يف األمنــاء إذ احلـ فــةهم عــدم الضــمان ،وفتــوى اليــاجي أخــص
ألهنا يف التجار ،وال يؤخذ منها حكـم األمـني إال بطريـ األحرويـة ،واعلـم سـةدي أن كالمنـا يف النازلـة
املنتهب بالفتح.
على األمني الذي هو أخ املنهو  ،وهو الذي وضع رهن أخةه بةده ال على أنه هو َ
وأما سيب استغرايب لتوقف السةد املذكور ،وهو ما وقفت علةه يف التيصـرة البـن فرحـون نصـه:
"وك ــذلا إن كتـ ــب إىل مـ ــن اتسـ ــع يف البلـ ــم واسـ ــتيحر ،فافتـ ــاه بعـ ــيء وسـ ــبه أن يبمـ ــل بـ ــه ،ونمـ ــل

 - 1تلف يف اللوحة يسترقةم املبأل ،بترقديره :عند..
 - 2تلف يف اللوحة يسترقةم املبأل ،بترقديره :دخول.
 - 3تلف يف وسط ل.9
 - 4تلف يف وسط ل.9
 -5تلف يف اللوحة يسترقةم املبأل ،بترقديره :فإن كان.
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علةــه مــن ســاله أيض ـاً" 1انتهــى منــه .فرقولــه بعـ ٍ
ـيء أعــم مــن أن يكــون املفــى بــه راجح ـاً أو مرجوح ـاً؛
ألن شــيءً نكــرة ،مــع أين أقــول علــى وجــه االستيصــار مــن لنــا بكــون املــازري أفــى بــاملرجوح مــع أنــه بلــو
رتيــة االجتهــاد ،ومــا أفــى بغــري املعــهور قــط ،كمــا يف احلطــا  .2وهــذا مــا عنــدي يف النازلــة أبديتــه،

والالئــح لــذي الرقرنــة اجلامــدة أ هــرت ،وإىل حامــل ل ـواء الع ـريبة رفبتــه ،ف ـافتح لنــا يف الرقضــةة اليــا
واترك الرقعر عنا وخذ الليا ،والسالم علةكم ورمحة اهلل وبركاته.
فاج ـ ــا  :ق ـ ــد تص ـ ــفحت أرش ـ ــدين اهلل وإي ـ ــاكم م ـ ــا اس ـ ــتدركتم عل ـ ــى جـ ـ ـوايب ووقف ـ ــت علة ـ ــه؛
فام ــا قـ ـولكم :أن الك ــالم يف النازل ــة عل ــى األم ــني ال ــذي ه ــو أخ املنه ــو إخل  ..فـ ـاعلم أن ه ــذا األخ
األمــني 3...مــن ائتمنــه املكاهنــان مب ـاً فــال إشــكال يف تصــديرقه وعــدم ضــمانه؛ وإمنــا جــرى يف كالمــي

ضمان األمني استطراداً مع فـر ايـوت التفـريط وإمكـان نرقـل مـا بةـده ملـامن فلـم يفبـل ،وإال فالغالـب
املنتهيني الوله والفزع والذهول كما قلتم.
على َ
وأم ــا إن ك ــان ال ــذي ائتمن ــه أخ ــوه املـ ـرهتن فك ــذلا الض ــمان عل ــى األخ األم ــني ،وإمن ــا يتبلـ ـ
الضمان باخةه املرهتن لتبديه بائتمانه من غري إذن الراهن.
وم ــا ذكـ ــر مـ ــن اسـ ــتداللكم بكـ ــالم التيصـ ــرة بـ ــني األق ـ ـوال بفت ــاوى العـ ــةوخ ،فـ ــاقول ال يـ ــتم
ب ـ ــه االس ـ ــتدالل؛ وذل ـ ــا أن قو ـ ــا" :فافت ـ ــاه بع ـ ــيء" أع ـ ــم م ـ ــن أن يك ـ ــون الكات ـ ــب ايل ـ ــع يف نازلت ـ ــه
على خالف ،فطلب من املكتو إلةه تبةني ما يبمل به من األقوال ،وال يكون ايلع فةها على قـول،
وإمنا استفتاه يف حكم النازلة مع جهله به .وكالمنا خاص فةه خالف ،والبام الشبور لـه خبـاص مبـني
كما ترقرر يف األصول.
وأمــا ق ـولكم مــن لنــا بكــون 4....أفــى بغــري املعــهور ،فــاقول ال نــدري غــري أنــه خــالف نــص

املدونة يف الظاهر ومبلوم أن مذهب  5....املعهور عند املغاربة واملصريني ،يـدل علةـه خمالفـة غـريه مـن

 -1تيصرة احلكام ،ج ،1ص.75
 - 2مواهب اجللةل ،ج ،1ص .35ونصه" :وذُكر عن املازري أنه بلو رتية االجتهاد وما أفى بغري املعهور"
 - 3تلف يف بداية السطر ل.9
 - 4تلف يف اللوحة يسترقةم املبأل ،بترقديره :املازري.
 - 5لتلف يف اللوحة.
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معائ بلده له مـع أنـه 1.....يف فتـواه علـى قـرائن تصـدق املـرهتنني ،وال يكـون حةن،ـذ خمالفـاً للمعـهور

واهلل املوف ـ  ،وك ــذلا أن ــتم إذا قام ــت عن ــدكم ق ـرائن ترق ـوم مرق ــام اليةن ــة عل ــى انته ــا الره ــان فالواج ــب
علةكم اعتمادها.
[-47التصيير إن ص فوت للرهن ،وال عبرة بأسبقية دين الرهن]

2

شورى مـن الرقاضـي للعـة ؛ قـام عنـدي فـالن نائيـاً عـن ابنـة عمـه ،وأايـت دينـاً ـا علـى فـالن،
جبــل ــا رهن ـاً وهــو نصــةيه مــن جنــان معــاع بةنــه وبــني غــريه ،فرقــام بــذلا علــى وكةــل زوج ـة املــديان

وهــي فالنــة؛ لكــون ذلــا يف يــدها تســتغله برقطــع ــره وحصــد زرعــه علــى وجــه التصــةري 3ــا مــن زوجهــا

املـذكور ،فــادعى وكةــل املرهتنــة باهنـا حــازت معــاع زوجهــا بعــاهدين لـذلا النصــةب ،ويــاف بــه وكســر
منه جريدة ،وتربعت على زوجة مدياهنا بذلا ،تستغله إحساناً ،وأدعى أن دين موكلته سي التصةري.
وملــا تاملــت حججهمــا ،فوجــدت حةــازة الع ـريفة لةســت حبةــازة؛ إذ ال تكــون بكســر اجلري ـدة
والتطـوف مــع البــدول؛ ألن ذلــا مــن قــول البـوام ،واملبتــرب يف ذلــا هــو احلــوز والتحــويز علــى الصــحةح

كمـ ــا نرقلـ ــه الرصـ ــاع ،4والتحـ ــويز هـ ــو" :تسـ ــلةم البطةـ ــة أو الـ ــرهن مـ ــن املبطـ ــي أو الـ ــراهن ،ملـ ــن ايـ ــت

لـه ذلـا 5".وذلـا ال يكـون بكسـر اجلريـدة فرقـط .نبــم لـو حصـل حـوز الزوجـة ولـو بتوكةـل مـن املرهتنــة
فهو بايل ،ألن الزوجة من الراهن لسيب كالم ولـده وعيـده والـده الصـغري فيلغـا حـوزهم اتفاقـاً ،وييرقـى
العــيء بةــد حــائزه وهــي الزوجــة وال عــربة باســيرقةة الــدين ،وتــاخر التصــةري؛ ألن التصــةري فــوت مينــع قةــام
املرهتنة يف ذلا ببده .أجب سةدي مبا هر لا.

 - 1لتلف يف اللوحة.
 -2الغنةة ،ص.219
صري ،ويكتب بذلا عرقد(.البرقد املنظم للحكام ،ص).221
ص َّري له على ال ُـم َ
للم َ
 - 3التصةري :هو إعطاء امللا يف دين يكون ُ
حممد بن قاسم الرصاع األنصاري التونسي( :ت  894هـ) قاضي اجلماعة بتونس وإمـام جامبهـا األعظـم .أخـذ عـن الـربزيل،
َّ - 4
ابن عرقا  ،ألخوين الرقلعانةني ،أيب الرقاسم البيدوسي ،قاسم البرقيـاين اليحـريي وغـريهم .أخـذ عنـه العـة أمحـد زروق وغـريه؛
لـه شـرح علـى األمسـاء النيويـة  ،شــرح حـدود ابـن عرفـة ،تـالةف يف إعـرا كلمــة العـهادة ،تـالةف يف الفرقـه كيـري ،شـرح اليخــاري
وشرع يف تفسري ،وله فتاوى ببضها يف املبةار واملازونةة وله فهرسة(.شجرة النور ،ج ،1ص .375األعالم ،ج ،7ص).5
 - 5الكافةــة العــافةة ليةــان حرقــائ ابــن عرفــة الوافةــة ،حممــد بــن الرقاســم األنصــاري الرصــاع املــالكي ،ا دايــة املكتيــة البلمةــة ،مصــر،
1350هـ ،ص.310
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فاجا وببد ،فما ذكره وكةل املرهتنة ا مساه حوزاً ،ال يكون حوزاً كما قلت ،والتصةري ييطل

صري ،فإن كانت قةمـة
الرهن إن صح ،غري أنه ذكر فةه :أن التصةري وقع يف اجلنان ،ويف دار سكأل الـ ُم َ
الــدار قــدر الثلــث فاقــل صــح التصــةري يف اجلمةــع ،وإن كانــت قةمتهــا أكثــر ،بطــل التصــةري لبــدم الرقــي
صري؛ ف ـإن كــان يــوم التصــةري أحــا الــدين مبالــه ،فــال يصــح إق ـراره
املبتــرب ،وينظــر يف حــال الــزوج الـ ـ ُم َ
لزوجته بالدين الذي صري ا فةه ما ذكر ،وإن ايت دينها بيةنة ،نُظـر يف التصـةري ،هـل فةـه غـم أم ال؟
فريد الغم واهلل أعلم.
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[فتاوى المياه واألرضين]
 [-48في تمل الفقارة المنقطعة السيالن لمن يدعيها وأثار سواقيها متصأل بأراضه]

1

وس،ل االبن عن أناس كانت فرقارة بـإزاء قصـرهم منرقطبـة السـةالن ،يـدعون أهنـا مـن أمالكهـم،
ُ
مورواــة عــن آبــائهم ،وآاــار س ـواقةها دالــة علــى ذلــا؛ التصــا ا باراضــةهم البــامرة بالنخــل .فجــاء قــوم
آخرون من قصر آخر قريب مـنهم ،وأرادوا تَـ َملَّكها بـالترقومي؛ الدعـائهم جهـل مالكهـا ،فهـل ـم ذلـا
مــع ادعــاء مــن ذكــر ملكةتهــا؛ الحتجــاجهم بــان دعــوى امللــا اجملــردة عــن مصــدق بةنــة غــري نافبــة؟
أو ل ــةس لغ ــريهم فةه ــا ترق ــومي وال غ ــريه ،وم ــن رام إخراجه ــا ع ــن ملكه ــم مبج ــرد ادعائ ــه جه ــل املال ــا،
وإن دعوى امللا اجملردة عن منازع غري نافبة ،فرقد تبدى و لم وجهل؟
ما ألئمتنا رضي اهلل عنهم يف مثل ذلا ،ففي نوازل الدعاوي من املبةار عن ابن لب يف ببـل

2

برقريـ ــة ادعـ ــاه قـ ــوم مـ ــا نصـ ــه" :احلكـ ــم يف] 3ذلـ ــا أن مـ ــا ايـ ــت علةـ ــه مـ ــن ذلـ ــا اليبـ ــل ملـ ــا بيةنـ ــة،
فهــو ملــن ايــت لــه ،ومــا مل يثيــت علةــه ملــا وهــو حتــت يــد االنتفــاع واالســتغالل فهــو حتــت تلــا الةــد
ال ترفــع عنــه بــدعوى غــريه فةــه ،ومــامل يثيــت علةــه ملــا] 4وال هــو حتــت يــد أحــد ،وادعــاه قــوم قســم

بةنهم ببد امياهنم ،وإن مل يدعه أحد فهو مرف معكك بني أهل تلا الرقرية...اخل.

5

ويف ن ـوازل الرقضــاء مــن حــاوي الــربزيل" :وســ،ل ابــن رشــد عمــن لــه قريــة حو ــا فــدادين صــارت

6
وعم ـره بالغراســة ،فرقــام صــاحب الرقريــة
شــبراء ؛ لــكك عمارهتــا ،فبمــد رجــل لفــدان منهــا حــول الرقريــة َّ

وادعـى اآلخــر أنــه ملكــه ،ومل يكــن ألبةــه وال جلــده ،وإمنــا عــرف لــه هبــذه البمــارة ،فاجــا إذا مل يبــرف
الفــدان لواحــد منهمــا وال ألبةــه وال بنةــة علــى ذلــا ،قســم بةــنهم نصــفني" 7فهــذان نصــان مــن هــذين

 - 1الغنةة :ص ص.465-464
 - 2أر مرتفبة ال يصةيها سةح وال سةل
 - 3زيادة من األصل-املبةار املبر  ،-ساقطة من املخطو .
 - 4زيادة من األصل-املبةار املبر  ،-ساقطة من املخطو .
 - 5املبةار املبر  ،ج ،10ص.276

 - 6العبراء :العجر الكثري(الصحاح تاج اللغة وصحاح البربةة ،ج ،2ص ).700كناية على األر املهملة حى صارت ذات

شجر كثري من غري فائدة.
 - 7نوازل الربزيل ،ج ،4ص،.132
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اإلمــامني داالن علــى عــدم تكلةــف أهــل الرقصــر املــذكور بإايــات امللكةــة ،مــع عــدم ايوهتــا ملريــد الترقــومي،
وأنه الح مبهم فةها ملريده؛ لبدم دعواه ملكةتها ،بل جهلها.
ويف كتا األرضةني والعبار من النـوادر وأن مـن ور منـزالً فغـامره تي ٌـع لبـامره ،ويصـري حـوزه
لبــامر حــوز للغــامر ،وال يكلــف إذا كــان مرياا ـاً أن يــايت بواةرقــة؛ إذ لبلــه كــان بةــد املةــت بواةرقــة ،وأمــر

قد درج وانطوى بانطوائه.

1

ويف مس ــائل املة ــاه واملراف ـ ـ م ــن املبة ــار :آخ ــر ج ـ ـوا لس ــةد إب ـ ـراهةم الةزناس ــي 2يف ع ــني ب ،ــر
بني قريتني ال ملا ألحد مبني علةها مـا نصـه" :وإن كـان املـاء ال يبلـم أهـو لـوك أم ال ،وادعـاه أهـل
الرقريتني مبـاً أو أحـدمها ،فرقـد حكـى الرقاضـي أبـو الولةـد ابـن رشـد رمحـه اهلل يف مراعـي الرقـرى وغامرهـا؛
إىل م ــا ل ــةس مببم ــور منه ــا االا ــة أقـ ـوال :أح ــدها أن ــه ُنم ــل أن ــه مل ــا ــم ،وب ــه قـ ـال اب ــن الرقاس ــم،
الثاين :إن حكمه حكم موات األر  ،إال أن يدعةه أهل الرقرية فةصدقون أنه ملكهم...اخل. 3

ويف مس ــائل املغارس ــة لس ــةدي عي ــد ال ــرمحن التلمس ــاين 4ن ــاقالً ع ــن اب ــن عي ــد الس ــالم امللة ــاين
أن ألـ ــرد كـ ــون األر يف يـ ــد أحـ ــد مـ ــن غـ ــري منـ ــازع ،توجـ ــب لـ ــه احلكـ ــم مبلكهـ ــا ،نـ ــص علـ ــى ذلـ ــا
الداودي".

5

وال خفاء يف كون هذه الفرقارة بةد مدعةها من غري منازع له يف ملكةتها ،فال يكلف أمـراً زائـداً
على ذلا؛ والةد كما يف الذخرية عيارة عن الرقر واالتصال ،6وكون الرسوم املذكورة من السواقي دالة
 -1النوادر والزيادات ،ص.535
 - 2إبـراهةم بـن عيـد اهلل الةزناسـي(كان حةـاً سـنة740ه )،مفـيت فــاس وإمامهـا وعاملهـا .أخـذ عـن أيب احلسـن الصـغري وابـن عفــان
وغريمها .وأخذ عنه اإلمام الرعةين وغريه .وله فتاوى كثرية منرقولة يف املبةار للونعريسي (.نةل االبتهاج ،ج ،1ص  .40شجرة
النور ،ج ،1ص)314
 - 3املبةار املبر  ،ج ،08ص.35
حممــد بــن عيــد اهلل ابــن اإلمــام التنســي التلمســاين( :ت743ه ــ) البــامل احلــافا .هــو أكــرب األخــوين املعــهورين
 - 4عيــد الــرمحن بــن َّ
بابين اإلمام التنسي .أخذ عن ابن مجاعة  ،ابن الرقصار ،اليطرين،الةفرين والطنجي .أخذ عنه املرقري ،حممد العريف التلمساين،
ابــن مــرزوق اجلــد وســبةد البرقيــاين .لــه مــع أخةــه تـ لةف منهــا شــرح ابــن احلاجــب الفرعــي( ،الــديياج املــذهب ،ج ،1ص .468
شجرة النور ،ج ،1ص)315
 - 5التبـري والتـربي يف ذكــر أحكــام املغارســة والتســةري والتــولة  ،عيــد الــرمحن بــن عيــد الرقــادر الراشــدي اجملــاجي ،دراســة وحترقةـ
خالد بومشة ،دار الكا ناشرون ،اجلزائر-دار بن حزم ،لينان .2005 ،ص.248
 -6الذخرية ،ج ،6ص.162
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علــى امللكةــة مــع دعواهــا كافةــة فةم ـا نــص علةــه ابــن فرحــون يف اليــا الســيبني مــن تيص ـرته 1فلةنظــره
من أراده ،وهذا الرقدر كاف ملن أنصف واهلل أعلم ،قاله عيةد ربه تباىل حممد بـن عيـد الـرمحن بـن عمـر
جوابه.
وصــححه الرقاضــي ســةدي عيــد احلـ واألخ ـوان الفرقةهــان ســةدي حممــد بــن أمحــد الزجلــوي،2
وسةدي عيد الرمحن وغريمها.
[-49فقــارة تقــع فــي حــريم قصــر أنــاس يــدعون ملكيتهــا اليُمكــن ييــرهم مــن تملكهــا

بالتقويم؟]

3

و ـ ــا كتيـ ــه خبطـ ــه سـ ــائالً غـ ــريه مـ ــن الفرقهـ ــاء يف هـ ــذه املسـ ــالة مـ ــا نصـ ــه :وعلـ ــى مـ ــن سـ ــةرقف
على هذا من سادتنا األعالم ألف سالم ورمحة اهلل تباىل وبركاته وببد ،فـاملرغو مـنكم إفـراى جهـدكم
وإعم ــال فك ــركم يف واقب ــة ح ــدات وباقب ــة نزل ــت ،أفة ــدونا مب ــا ه ــر لك ــم فةه ــا م ــن األحب ــا املرق ــررة
والنصــوص املســطرة ،وذلــا أن فرقــارة منرقطبــة الســةالن منــذ أزمــان جبـراء قصــر ألنــاس يــدعون ملكةتهــا
وداخل حرمي بلدهم ،ال منازع م فةها.
فرق ــام ن ــاس م ــن قص ــر آخ ــر أل ــاور ــم ،وذهي ـ ـوا ل ــرجلني م ــن قص ــر آخ ــر ،وق ــالوا ــم نري ــد
م ــنكم أن تُـ َرقوم ــوا لن ــا فرق ــارة ألهول ــة األرب ــا  ،ف ــذهيوا هبم ــا وبع ــاهدين م ــن قص ــر ال ــرجلني امل ــذكورين،
فاحايوا بالفرقارة قر املغر  ،بغري علم من أهل الرقصر املدعني ملكةة الفرقارة ،ف َرق َّوَماها وذهيا.
فتيــع آاــارهم أهــل الرقصــر ملــا علم ـوا هبــم ،فرقــالوا ــم كةــف لكــم ترقومــون أمالكنــا فــال تكتي ـوا
ش ــة،ا جلريانن ــا ،وق ــد تب ــديتم يف الترق ــومي ،فل ــم يلتف ــت الع ــاهدان لكالمه ــم ،ب ــل كتيـ ـوا م ــا وق ــع ،فرق ــام
بـذلا اجلـريان املــذكورون وادعـوا ملكةــة الفرقـارة بــذلا ،وأنـه ال كـالم لغــريهم مبهـم فةهــا ،إال مـن أايــت
ملكةتها على حسب ما ترقرر يف االستحرقاق ،لرقةام املرقومني املذكورين مرقام الرقاضي يف زعمهم.

 - 1تيصرة احلكام يف أصول األقضةة ومناه األحكام ،ج ،2ص.133

 - 2هكذا وردت يف األصل ،والصوا حممد بن َحممد لذكره مع اخوه عيد الرمحن بن َحممد.

 -3الغنةة ،ص ص .466- 465
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فبارض ــهم أه ــل اليل ــد يف ذل ــا وق ــدحوا يف ترقـ ـوميهم ل ــو فُـ ـر ايوت ــه؛ بوقوع ــه م ــن غ ــري عل ــم

منهم ،مع إمكـان وجـود مالـا فـةهم مبـني غاليـاً ،ومـا كـان كـذلا فـال بـد فةـه مـن اإلعـذار ،وقـد عُلـم
أن كل حكم خال منه فهو مردود على األصح ،فهذا الترقومي يرد تلوه منه.
وقـ ــدحوا فةـ ــه أيضـ ــا ب ـ ــان الترقـ ــومي ال يكـ ــون إال يف مـ ــن ُجهل ـ ــت أربابـ ــه بعـ ــهادة مـ ــن يُرقي ـ ــل،
ــن ميكــن علمــه بــذلا امل َرقـ َوم ،وال يكــون كنـاً غالي ـاً مــن غــري أهــل قصــر الفرقــارة ،وهــم مل يرقــع مــنهم
ُ
شاهد بذلا.
وأيض ـ ـ ـ ـ ـاً إن ف ـ ـ ـ ــر تنزيـ ـ ـ ـ ــل املرق ـ ـ ـ ــومني امل ـ ـ ـ ــذكورين منزلـ ـ ـ ـ ــة الرقاض ـ ـ ـ ــي؛ فالرقاض ـ ـ ـ ــي ال نكـ ـ ـ ـ ــم

على من يف غري واليته ،فكذلا فرعه؛ ألن ترقومي هؤالء حكم بتملةـا يف زعـم الرقـائم ،لكـن يف شـيء
مل يكـن يف واليـتهم ،وإال لنعـا عـن ذلــا ا ـرج وخـروج كثــري مـن النــاس عـن أمالكهـم ،فــال يعـاء أحــد
متلــا ملــا غــريه إال ذهــب ألنــاس مــن غــري بلــده يعــهدون لــه علــى جهلهــم مالــا ملــا بغــري بلــدهم،
ويرقومونه له بغري علم من أربابه ،فإذا قوموه له متلكه وصار ينازع أربابه يف ملكةـتهم لـه ،وهـم قـد بـادوا
شهودهم وبلةت أرسامهم ،فتداركوا هذا الواقع قيل اتساع خرقه على الواقع.
هــذا وألــرد الترقــومي غــري كـ ٍ
ـاف يف إســرقا ح ـ مــن يرقــوم يف التملةــا ،بــل ال بــد ل ـه مــن قصــد
متلةــا م ــا ق ـ َّـوم وإرادة بةب ــه ،ب ــل والتص ـريح ب ــه وص ــرف ال ــثمن يف املص ــاد البام ــة ،عل ــى س ــنن م ــا قة ــل
يف الرقاض ــي ،وع ــادة بالدن ــا كم ــا يف علمك ــم وترقومي ــاهتم ع ــن ك ــل ذل ــا ،ب ــل غاي ــة أم ــرهم أن يرقولـ ـوا
ه ــذا الع ــيء يس ــاوي ك ــذا وي ــذهيون .فت ــاملوا ه ــذا األم ــر حـ ـ تامل ــه وت ــداركوه قي ــل أن تؤكـ ـل حرق ــوق
املسلمني أاابكم اهلل مبنه وكرمه والسالم.

فاجـا عنــه الرقاضــي فرقـال :وعلةــا أيهــا السـةد الكاتــب ألــف سـالم ،أمــا ببــد ،فــاجلوا واهلل
املوف ـ ـ للص ـ ـوا أن فب ـ ــل املتب ـ ـدي عل ـ ــى ح ـ ــرمي بل ـ ــد الغ ـ ــري ،ه ـ ــو ـ ــا ال تس ـ ــاعده النص ـ ــوص ال ـ ـواردة
عن اتصوص ،إذا احلـرمي حرمـة تـوزع التسـور علـى مـا أشـتمل علةـه ،ومـن الـدلةل علـى أن تلـا الفرقـارة
لص ـ ـ ـ ــاحب األر ال ـ ـ ـ ــيت تلةه ـ ـ ـ ــا ،م ـ ـ ـ ــا يف خمتص ـ ـ ـ ــر الواض ـ ـ ـ ــحة يف ترمج ـ ـ ـ ــة الرقض ـ ـ ـ ــاء يف النه ـ ـ ـ ــر ية ـ ـ ـ ــيس
منه شيء من ناحةة من نواحةه ملن يكون ما نصه" :وقال :ابـن املاجعـون يف النهـر يكـون علـى جنـب
قريـ ــة ،فةةـ ــيس منـ ــه شـ ــيء مـ ــن ناحةـ ــة مـ ــن نواحةـ ــه يف كـ ــل سـ ــنة ،حـ ــى يصـ ــري أرض ـ ـاً بةضـ ــاء ،تبتمـ ــل
يف ذل ــا لص ــاحب األر ال ــيت تل ــي النه ــر ،م ــن الناحة ــة ال ــيت ييس ــت ،إن كان ــت تل ــا األر ل ــه،
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بل وإن كانت بوراً لرقوم فهي سيةل اليور منه" ومثل هذا النص ببةنه يف املرقر البن أيب زمنني ، 1وزاد

يف املرق ــر بب ــد ذل ــا ب ــان ق ــال":قل ــت :فل ــو م ــال النه ــر ع ــن ألـ ـراه إىل أر م ــن ك ــان يلة ــه بارض ــه
حــى شــرقها ،ملــن تكــون األر الــيت أنكعــف النهــر عنهــا؟ فرقــال للــرجلني الــذين كانــا يلةاهنــا بارضــهما
من جانيه حمل احلاجة منه"

2

فالفرقــارة هــذه كانــت جاريــة فةيســت وجــف ما هــا ،فهــي ملــن والهــا بارضــه ،وهــذا يف الرقضــاء
هبــا حملاذيهــا ،وأيضــا ألراهــا الرقــدمي املوجــود حــذو الرقصــر املــذكور عالمــة تــدل علــى اختصاصــه بــه .واهلل
يرشــدنا إىل الــتفطن والتــةرقا والنظــر إىل اإلمــارات والبالمــات الــيت يبلــم هبــا صــدق احملرقـ وبطــالن قــول
امليطل ،أبلو يف احلجة كما يف الفرحونةة واهلل أعلم.

3

اســتدراك وأمــا كــون املرقــوم قاضــةاً؛ فــذلا قــول ال يرقولــه عاقــل لكونــه عــن مرتيــة احلرقةرقــة ن ـازل،
فةني ــين عل ــى ذل ــا أن ــه أم ــر م ــامور لنفس ــه؛ وه ــو هتاف ــت ال يبرق ــل مل ــا يل ــزم علة ــه م ــن قل ــب احلرق ــائ ،
وذلا من احملال شرعاً وعرقالً وعادة ،فإذا جاز يف الترقومي تطرق للرقسام؛ فةكون الرقاضي قامساً قاضـةاً،
مث كذلا السمسار ،وهذا فةه من التهويل وقلة التحصةل ما فةه.
وأم ـ ــا اإلع ـ ــذار بغ ـ ــري حمت ـ ــاج إلة ـ ــه؛ ألن ـ ــه ال يك ـ ــون إال يف ال ـ ــدعوى الص ـ ــحةحة الـ ـ ـيت تتوق ـ ــف
على اإلعذار ،وأمـا الـدعوى السـرقةمة الـيت لـةس فةهـا إال البـداء والظلـم ،فكةـف يتصـور فةهـا اإلعـذار،
إن هذا لعيء عجا  .وهلل ذر الرقائل حةث قال:
عموم احل حني تر عنه
يرق على اجللي فهوم قوم

يرقل ناصر املبأل احملرق
فةرقضي للصدق على احملرق

حممـد بـن عيـد اهلل بـن أيب زمنـني املـري الرقـرييب( 399 - 324ه ـ =  1008 - 936م) اإلمـام الفرقةـه احلـافا
 - 1أبو عيد اهلل َّ
أخذ عن أيب إبراهةم بن مسرة ،ومسع منه ومن وهـب بـن مسـرة ،أمحـد بـن مطـرف ،أبـان بـن عةسـى وسـبةد بـن أللـون وغـريهم.
حممد املرقامي املبروف ب الرقلةبي ،أبو عمر بن احلـذاء ،الرقاضـي يوسـف ،أبـو عيـد اهلل بـن احلصـار ومجاعـة .لـه
أخذ عنه نب بن َّ
تفسـري الرقــرآن البظــةم ،املغـر يف اختصــار املدونــة وشــرح معـكلها -لــةس يف خمتصـراهتا مثلـه -املنتخــب يف األحكــام ،اختصــار
شرح ابن املزين للمويا ،أصول الواـائ  ،إحةـاء الرقلـو  ،أنـس املريـدين ،أصـول السـنة ،املـواعا املنظومـة ،آدا اإلسـالم وقـدوة
الرقاري ومنتخب الدعوة(ترتةب املدارك ،ج ،7ص .183شجرة النور ،ج ،1ص .150االعالم ،ج)227 ،7
 - 2ينطر النوادر والزيادات ،ج ،11ص .33بلفا خمتصر الواضحة ،وزيادة املرقر  ،نرقالً عن البتيةة.
 - 3تيصرة احلكام يف أصول األقضةة ومناه احلكام ،ج ،2ص.118
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وكتب عيةد ربه حممد عيد احل بن حممد عيد الكرمي.
مث كتب السائل ببده؛ وكانـه مل يـرت جوابـه عـدم تنزيلـه املرقـوم منزلـة الرقاضـي ،مـا نصـه وببـد،
فالذي أقول وأجزم به حسيما هر يل فساد الترقـومي املعـار لـه ،أمـا أوالً فلوقوعـه ـن حـل يف غـري حمـل
الفرقــارة املعــار ــا ،وذلــا ال جيــوز لبــدم واليــة مــن عرقــده علــى ســاكين حمله ـا ،وذلــا يســرقط اعتيــاره
منه كما يسرقط اعتيار حكم من نزل منزلته على من يف غري واليته ،وإال لزم اعتيار حكـم أي شـخص
كــان مــن املســلمني علــى ســائرهم ،وذلــا فاســد ،وأمــا اانة ـاً :فلفرقــد اإلعــذار ألهــل الرقريــة فــةمن شــهد
على جهل ما يف حرمي بلدهم ،وهو ا ال بد منـه ،وإال لـزم متلـا كثـري مـن األمـالك مبثـل هـذا؛ فةـؤدي
للهــرج الــذي حــذرت منــه نصــوص أئمتنــا وهــو واضــح ،ودرء املفاســد مرقــدم علــى جلــب املصــاد.واهلل
أعلم قاله عيةد ربه تباىل حممد بن عيد الرمحن بن عمر.
وأجــا ببــده البالمــة احلــافا شــة شــةوخنا أبــو عيــد اهلل ســةدي حممــد- 1فتح ـاً -بــن أمح ـد
الزجلــوي :بــان الترقــومي املعــار إلةــه بايــل؛ إذ مل يصــادف حم ـالً؛ وإمنــا يكــون الترقــومي يف م ـوات األر
السامل عن االختصاص ،وهذه الفرقارة املسؤول عنها يف حرمي أناس يدعونه ،فال رج عن اختصاصهم
به إال مبوجب من بةنة امللا الرقايبة ،وال وجود ا يف النازلة ،وهـذا الرقـدر ك ٍ
ـاف فةهـا ملطابرقتـه للنرقـول
الــيت أجــا الفرقةــه مبــا تض ــمنته مــن صــحةح املــذهب ،الــذي ال حمة ــد عنــه يف غــري هــذا املكتــو ــا
بصحيته واهلل أعلم.
وأج ــا أخ ــوه الفرقة ــه س ــةدي عي ــد ال ــرمحن باألجوب ــة أع ــاله وحمول ــه ص ــحةحة ،وأج ــا اب ــن
األغمــاري بــان اجل ـوا بفســاد الترقــومي صــحةح؛ تلــوه مــن الع ـرو املعــكية فةــه؛ ولكونــه مل يصــادف
حم ـالً يســترقر علةــه؛ ولوقوعــه يف داخــل حــرمي اليلــد ،وحكــم حرميهــا والعــبراء املتصــلة ببمراهنــا وأبوارهــا
ألهل اليلد ،فهي مضافة إلةها وحكمهـا لـه ،ولـةس ألحـد تصـرف فةهـا ،ال إمـام وال غـريه ،وهبـذا صـرح
ابن سلمون يف فرقه واائ اإلرفاق ،2وهو نـص يف النازلـة بفسـاد ترقـومي الفرقـارة املعـار إلةهـا ،زيـادة علـى

مــا مبحولــه وأعــاله ،واإلشــارة يف قولــه علــى مــا مبحولــه لــه جل ـوا الرقاضــي،و يف قولــه علــى مــا بــاعاله
 - 1هكذا وردت يف األصل ،والصوا حممد بن َحممد ملا يايت ببدها من إجابة ألخةه عيد الرمحن بن َحممد.
 - 2البرقد املنظم للحكام ،ص .499ونصه" وحرمي اليلـد ومـا يرتفـ بـه لراعـي مواشـي أهلـه وحمتطـيهم ـا يلحرقونـه غـدواً ورواحـاً،
والعــبراء املتصــلة بــالبمران وأبـوار الرقــرى ومســارحها هــي مضــافة أيضـاً إلةهــا وحكمهــا ــا ،وال تصــرف لإمــام فةهــا بإقطــاع وال
غريه".
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جلـوا االبــن ،اإلشــارة يف قــول الزجلــوي ملطابرقتــه للنرقــول...اخل هــي واهلل أعلــم النرقــول الــيت اســتدل هبــا
االبن يف جوابه عن السؤال الذي س،ل عنه أول املسالة.
[-50األر

يدعيها أكثر من واحد وال بينة ألحد منهم]

1

وس،ل عـن أر ت َّـداعاها مجاعـة ،مـنهم واحـد ادعاهـا كلهـا ،واليـاقون ادعـوا أنـه لـةس لـه مبهـم
فةها إال ُخساً ،وأن الياقي م ،وال بةنة ألحد منهم على دعواه ،فكةف احلكم فةها ؟
فاجا أن األر املذكورة إذا مل تكن بةد أحـد مـن الفـريرقني املتنـازعني كمـا إذا كانـت بةضـاء
ال شجر فةها وال حتر  ،ومل ترقم ألحد الفريرقني على دعـواه بيةنـة ،فالـذي يف املدونـة :أهنـا توقـف حـى
يـايت أحـدمها بــامر يسـتحرقها بــه دون صـاحيه ،قــال ابـن الرقاســم :إال أن يطـول الزمــان وال ياتةـا بعــيء،

فإهنا ترقسم بةنهما؛ ألن تركها ووقفها فةه ضرر .وروى ابن نافع أهنا ترقسم .2فال بـد مـن حلفهمـا كمـا
يف الرس ــالة 3وغريه ــا ،واختل ــف يف كةفة ــة الرقس ــم ،وال ــذي قال ــه مال ــا وأكث ــر أص ــحابه 4وعلة ــه مرج ــع

املختصـر أنــه يســلا فةـه مســلا البــول يف الفـرائ  ،5فترقســم األر املــذكورة علةـه علــى تســبة ملــدعي
الكل خسة ،ولكل واحد من منازعةه واحد ،ألن األر ترقدر كاهنا فريضة أصـلها مـن خسـة وعالـت
مبثل أرببة أخاسها واهلل أعلم.
وصـحح اجلـوا سـةدي عيــد الكــرمي بـن أمحــد التمنطةطـي وابــن ناصــر اليـداوي وابــن األغمــاري
والرقاضي سةدي عيد احل والبالمة شة شةوخنا سةدي حممد الزجلوي.

 - 1الغنةة ،ص ص.475-474
 - 2ينظر املدونة ،ج ،4ص.48
 - 3الرسالة ،ص  ،133ونصه" :وإن أقاما بةنتني قضي باعد ما فإن استويا حلفا وكان بةنهما"

 - 4ينظر التوضةح ،ج ،8ص .5شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام ،ج ،1ص.93
 - 5خمتصر خلةل ،ص .227ونصه"وقسم على الدعوى إن مل يكن بةد أحدمها كالبول"
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 )6قادمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع
المصادر المخطوطة
حممد بن عيد الرمحن التنةالين ،نوازل ،مكتية وأوالد الرقاضي متنطةط،

 .1أجوبة العة
رقم.88/97
 .2اختصــار النهايــة والتمــام يف مبرفــة الواــائ واألحكــام ،علــي بــن عيــد اهلل املتةطــي ،خمطــو مبكتيــة
جامبة امللا سبود ،املغر  ،قسم املخطويات ،رقم.129
 .3إعـالم اإلخـوان باخيــار ببـ السـادة األعةــان ،اليكـري بـن عيــد الكـرمي بـن ســةد اليكـري :خزانــة
.4
.5
.6
.7

أوالد الرقاضي اليكرية ،متنطةط أدرار ،اجلزائر .بدون رقم.
األملةات الفاشةة يف شرح البملةـات الفاسـةة ،أيب الرقاسـم البمـريي ،خمطـو مبكتيـة العـة سـةد
أمحد ديدي ،متنطةط ،دون رقم.
حتلةــة الرقريــاس مــن الكــالم علــى مســالة تضــمني اتمــاس ،حممــد بــن أ املزمــري ،خمطــو خبزانــة
املطارفة ،أدرار ،دون رقم.
ترمجــة وجةــزة لــيب علمــاء إقلــةم ت ـوات ،حممــد البــامل اليك ـراوي ،خمطــو مبكتيــة حممــد البــامل،
حاسي الرقارة ،املنةبة ،اجلزائر ،دون رقم.
ترقةةــد يف تــاري متنطــةط ،حممــد بــن عيــد الكــرمي بــن عيــد احل ـ اليكــري ،خزانــة أوالد الرقاضــي،
متنطةط.

 .8جــوهرة املبــاين فــةمن ايــت لــدي مــن علمــاء االلــف الثــاين ،حممــد بــن عيــد الكــرمي ،خزانــة أوالد
الرقاضي ،متنطةط أدرار  ،بدون رقم.
 .9حاشــةة م ــنن اجللةــل عل ــى مهم ــات حتريــر الع ــة خلةــل ،أمح ــد باب ــا التنيكــيت ،خمط ــو باملكتي ــة
اليكرية ،فرع أوالد الرقاضي ،رقم.26
 .10درة األقالم يف أخيـار املغـر ببـد اإلسـالم ،حممـد عيـد الكـرمي ،خمطـو خبزانـة العـة سـةد امحـد
ديدي ،دون رقم.
 .11الدرة اليهةة يف العجرة اليكرية ،خزانة آل اليكري ،املنةبة  ،غرداية  ،اجلزائر ،بدون رقم.
 .12رسالة يف بةع الرقضاة ألصول ا ـاربني ،عيـد الـرمحن اجلنتـوري ،خمطـو خبزانـة العـة سـةدي عيـد
اهلل ،كوسام ،أدرار اجلزائر ،دون رقم.
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 .13شرح األجهوري على املختصر ،خ .ر  ، 05183م .و ،تونس.247 – 246 /5 :

 .14عملةــات الفاســي ،عيــد الــرمحن الفاســي ،ضــمن األملةــات الفاشــةة يف شــرح البملةــات الفاســةة،
أيب الرقاسم البمريي ،خمطو مبكتية العة سةد أمحد ديدي ،متنطةط ،دون رقم.
 .15غاية األماين يف أجوبـة أيب زيـد التـنالين ،عيـد الكـرمي بـن عيـد املالـا اليليـايل ،خزانـة احلـاج حممـد
باي بلبامل ،أولف ،دون رقم.
 .16غنةة املرقتصد السائل فةما حـل بتـوات مـن الرقضـايا والنـوزال ،حممـد عيـد الـرمحن اليليـايل ،خمطـو
خبزانة املطارقة ،أدرار  ،اجلزائر ،بدون رقم.

 .17الكواكب الربية يف املناقب اليكرية ،حممد بن عيد الكـرمي ،خزانـة أوالد الرقاضـي ،متنطـةط ،أدرار،
اجلزائر .بدون رقم.
 .18مزيــل اتفــا يف نســب ببـ العــرفاء ،أمحــد عيــد الكــرمي ،خمطــو خبزانــة أبنــاء أيب مــدين ،متنطــةط
أدرار  ،اجلزائر ،بدون رقم.

 .19النسـرين الفــائح النســةم يف ببـ فتــاوى أيب زيــد عيــد الــرمحن بــن إبـراهةم-نـوازل اجلنتــوري ،حممــد
بن أمحد املسبدي الرقراري ،خمطو خبزانة الساهل بلدية أقيلي أولف ،دون رقم.
الكتب المطبوعة
.1
.2

.3
.4
.5

إحك ــام األحك ــام عل ــى حتف ــة احلك ــام ،حمم ــد ب ــن يوس ــف الك ــايف ،دار الكت ــب البلمة ــة ،لين ــان،
2010م،
اإلحكــام يف متةةــز الفتــاوى عــن األحكــام وتصــرفات الرقاضــي واإلمــام ،شــها الــدين أيب البيــاس
أمحــد بــن إدريــس الرقـرايف ،حترقةـ عيــد الفتــاح أبــو غــردة ،دار اليعــائر اإلســالمةة للطياعــة والنعــر،
لينان.1995 ،
إرواء الغلةل يف ختري أحاديث منار السيةل ،حممد ناصر الدين األلياين ،املكتب اإلسالمي،
لينان2،1985 ،م.
االسترقص ــا الخي ــار دول املغ ــر االقص ــى ،الناص ــري ،حترقة ـ ـ  :جبف ــر وحمم ــد الناص ــري ،ال ــدار
اليةضاء ،دار الكتا 1983 ،م.
االستةطان والتوين بالوين البريب ،مرقدم مربوك ،دار الغر  ،وهران.
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أص ــول الفت ــوى والرقض ــاء يف امل ــذهب امل ــالكي ،حمم ــد ري ــا  ،مطيب ــة ال ــدار اليةض ــاء ،اململك ــة
املغربةة1996 ،م.
األعالم ،خري الدين الزركلي ،دار البلم للماليني ،لينان2002 ،15 ،م.
اإلمام املغةلي ودوره يف تاسةس االمارة اإلسالمةة يف غر افريرقةا ،مرقدم مربوك ،دار الغر
للنعر والتوزيع ،وهران.2006 ،
أن ـوار الــربوق يف أن ـواء الفــروق "الفــروق" ،أمحــد بــن إدريــس الصــنهاجي الرق ـرايف ،صــححه خلةــل
منصور ،دار الكتب البلمةة ،لينان1991 ،م ،ص.200
إيض ــاح املس ــالا إىل قواع ــد االم ــام مال ــا ،أمح ــد ب ــن ن ــي الونعريس ــي ،حترقةـ ـ أمح ــد بوي ــاهر
اتطايب ،مطيبة فضالة ،املغر 1980 ،م.
اليهج ــة ش ــرح التحف ــة ،عل ــي ب ــن عي ــد الس ــالم التس ــويل ،حترقة ـ حمم ــد عي ــد الرق ــادر ش ــهني ،دار
الكتب البلمةة ،بريوت لينان1998 ،م.
اليةان والتحصةل والعرح والتوجةه والتبلةل ملسائل املستخرجة ،حممد بن أمحد بن رشد الرقـرييب،
حرقرقه حممد حجي وآخرون ،دار الغر اإلسالمي ،لينان.1988 ،2 ،
التاج واإلكلةل ملختصر خلةل ،حممد بن يوسف املواق ،مطيوع يف هـامش مواهـب اجللةـل لعـرح
خمتصر خلةل .احلطا الرعةين ،دار عامل الكتب ،اململكة البربةة السبودية2003 ،
تاري الدولتني املوحدية واحلفصةة ،حممد بن إبراهةم الزركعي ،مطيبة الدولة التونسةة ،تونس،
1872م.
تيص ــرة احلك ــام يف أص ــول األقض ــةة ومن ــاه احلك ــام ،إبـ ـراهةم ب ــن عل ــي ب ــن حمم ــد ب ــن فرح ــون
الةبمري ،مكتية الكلةات األزهرية ،مصر1987 ،م.
ترتةب املدارك وترقريب املسالا ،الرقاضي عةا  ،ألموعة من احملرقرقني ،مطيبة فضالة ،املغر .
تســهةل الفوائــد وتكمةــل املرقاص ــد ،حممــد مجــال ال ــدين بــن مالــا الط ــائي ،حترقة ـ حممــد كام ــل
بركات ،دار الكتا البريب للطياعة والنعر ،مصر1967 ،م.
الترقصي ملا يف املويا من حديث النيب ،يوسف بن عيد الرب األندلسي ،وزارة األوقاف والعؤون
اإلسالمةة2012 ،م.
التنيةهــات املســتنيطة علــى الكتــب املدونــة واملختلطــة ،عةــا بــن موســى بــن عةــا بــن عمــرو
السييت ،حترقة حممد الواة وعيد النبةم محةيت ،دار ابن حزم ،لينان2011 ،م.
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هتــذيب اختصــار املدونــة ،خلــف بــن أيب الرقاســم أبــو ســبةد ابــن الرباذعــي املــالكي ،حترقةـ حممــد
األمــني ولــد حممــد الســامل بــن العــة  ،دار اليحــو لدراســات اإلســالمةة وإحةــاء ال ـكا  ،ديب،
2002م.
هتذيب اللغة ،حممد بن أمحد بن األزهري ا روي ،أبو منصور ،حترقة  ،حممد عو مرعـب ،دار
إحةاء الكا البريب ،لينان2001 ،م،
التهــذيب يف اختصــار املدونــة ،أيب ســبةد الربادعــي ،حترقة ـ حممــد األمــني ولــد حممــد الســامل بــن
العة  ،دار اليحو للدراسات اإلسالمةة وإحةاء الكا  ،اإلمارات البربةة املتحدة2002 ،م.
ت ـوات مســامهة يف دراســة ألتمبــات الواحــات وتار هــا ،حممــد أعفةــف ،منعــورات كلةــة اآلدا
والبلوم اإلنسانةة بالربا  ،املغر 2014 ،م.
توضةح األحكام شرح حتفة احلكام ،عثمان بن مكي التوزري الزبةدي ،املطيبة التونسةة ،تونس،
1339هـ.
التوضةح يف شرح املختصـر الفرعـي البـن احلاجـب ،خلةـل بـن اسـحاق اجلنـدي ،حترقةـ أمحـد بـن
عيد الكرمي جنةب ،مركز جنيويه للمخطويات وخدمة الكا 2008،م.
جامع األحاديث اجلامع الصغري وزوائده و اجلامع الكيري ،جالل الدين عيد الرمحن السةويي،
مجع وترتةب عياس أمحد صرقر ،أمحد عيد اجلواد ،دار الفكر ،لينان1994 ،م.
جــامع األمهــات ،مجــال الــدين بــن عمــر بــن احلاجــب املــالكي ،حترقة ـ أبــو عيــد الــرمحن األخضــر
األخضري ،الةمامة للطياعة والنعر والتوزيع ،دمع -بريوت1998 ،م.
اجلــامع ألحكــام الرقــرآن ،حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرج األنصــاري اتزرجــي مشــس الــدين
الرقرييب ،حترقة أمحد الربدوين وإبراهةم ايفةش ،دار الكتب املصرية ،مصر.1964 ،2 ،
اجلــامع ملســائل املدونــة ،أبــو بكــر بــن عيــد اهلل بــن يــونس ،حترقة ـ ضــمن معــروع دكتــوراه لبــدة
باحثني ،مبهد اليحو البلمةة والكا اإلسالمي ،اململكة البربةة السبودية2013 ،م.
جــامع مســائل األحكــام ملــا نــزل مــن الرقضــايا بــاملفتني واحلكــام" ،أبــو الرقاســم بــن أمحــد اليلــوي
املبروف بالربزيل ،حترقة حممد احليةب ا ةلة ،دار الغر اإلسالمي ،بريوت.2002 ،
اجلواهر ال يل يف فتـاوى العـة عيـد الكـرمي اليليـايل ،سـةد أعمـر عيـد البزيـز ،دار ا ومـة اجلزائـر،
2003م.
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الــدرر املكنونــة يف نـوازل مازونــة ،أبــو زكريــا نــي بــن موســى بــن عةســى بــن نــي املغةلــي املــازوين،
حترقة خمتار حساين ،دار الكتا البريب للطياعة والنعر والتوزيع ،اجلزائر2009 ،م.
الــديياج املــذهب يف مبرفــة أعةــان علمــاء املــذهب ،إب ـراهةم بــن علــي برهــان الــدين ابــن فرحــون،
حترقة حممد األمحدي ابو النور ،دار الكا للطيع والنعر ،مصر.
الــذخرية ،شــها الــدين أمحــد بــن إدريــس الرق ـرايف ،حترقة ـ حممــد حجــي ،دار الغــر اإلســالمي
بريوت1994 ،م.
الــذيل والتكملــة لكتــا املوصــل والصــلة ،حممــد يــن حممــد املراكعــي ،حبرقةـ أحســان عيــاس ،دار
الثرقافة ،لينان.1965 ،
الــذيل والتكملــة لكتــا املوصــل والصــلة ،حممــد يــن حممــد املراكعــي ،حبرقةـ أحســان عيــاس ،دار
الثرقافة ،لينان1965 ،م.
ذيل وفاياة األعةـان-ذرة احلجـال يف أمسـاء الرجـال ،-أمحـد بـن حممـد املكناسـي-ابـن الرقاضـي،-
حترقة حممد األمحدي أبو النور ،دار الكا  ،مصر-مكتية البتة  ،تونس1971 ،م.
سلســلة النـواة يف ابـراز شخصــةات مــن علمــاء وصــاحلي تـوات ،غةتــاوي مــوالي التهــامي ،املطيبــة
احلديثة للفنون املطيبةة ،اجلزائر.
سنن ابن ماجة ،حممد بن يزيد الرقزويين ،حترقة حممد فؤاد عيد الياقي ،دار إحةاء الكتب البربةة
شجرة النور الزكةة يف ييرقات املالكةة ،حممد بن حممد بن عمر بن علي بن سامل خملوف ،حترقة
عيد اجملةد خةايل ،دار الكتب البلمةة ،لينان2003 ،م.
شرح ابن النا م لتحفة احلكام البن عاصم األندلسـي ،حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن
حممد بن عاصم ،دراسة وحترقة إبراهةم عيد سبود اجلنايب ،دار ابن حزم ،لينان2013 ،م
شــرح ابــن نــاجي التنــوخي علــى مـ الرســالة البــن أيب زيــد الرقــريواين ،قاســم بــن عةســى بــن نــاجي
التنوخي حترقة أمحد فريد املزيدي ،دار الكتب البلمةة ،بريوت لينان2007 ،م
شــرح الزرقــاين علــى خمتصــر خلةــل ،عيــد اليــاقي بــن يوســف الزرقــاين ،ضــيط عيــد الســالم حممــد
األمني ،دار الكتب البلمةة ،لينان2002 ،م،
شرح خمتصر خلةل ،حممد بن عيد اهلل اترشي ،دار الفكر ،بريوت ،د  ،دس
شــرح مةــارة الفاســي علــى حتفــة احلكــام -اإلترقــان واإلحكــام يف شــرح حتفــة احلكــام ،-حممــد بــن
أمحد مةارة الفاسي ،حترقة عيد اللطةف حسن عيد الرمحن ،بريوت2000 ،م.
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شــفاء الغلةــل يف حــل مرقفــل خلةــل ،حممــد بــن أمحــد بــن غــازي املكناســي ،حترقةـ أمحــد بــن عيــد
الكرمي جنةب ،مركز جنةيويه للمخطويات وخدمة الكا  ،مصر2008 ،م.
الصحاح تاج اللغـة وصـحاح البربةـة ،أبـو نصـر إمساعةـل بـن محـاد اجلـوهري الفـارايب ،حترقةـ أمحـد
عيد الغفور عطار ،دار البلم للماليني ،لينان1987،م.
صحةح اليخاري ،حممد بن إمساعةل اليخاري ،زهري بن ناصر الناصر ،دار يوق النجاة،
1422ه.
ضبةف اجلامع الصغري ،حممد ناصر الدين األلياين ،املكتب اإلسالمي ،لينان1969،م.
البرب وديوان امليتدأ واترب ،عيد الرمحن بن خلدون ،دار الفكر ،لينان1981 ،م.
البرق ــد امل ــنظم للحك ــام فةم ــا جي ــري ب ــني أي ــديهم م ــن البرق ــود واألحك ــام ،عي ــد اهلل اب ــن س ــلمون
الكناين ،دار األفاق الغربةة – مصر2011 ،م.
البمارة اإلسالمةة يف متنطةط ،بن السويسي حممد ،مرقامات للنعر والتوزيع ،اجلزائر.
الغصــن الــداين يف ترمجــة وحةــاة العــة عيــد الــرمحن بــن عمــر التنــةالين ،حممــد بــاي بلبــامل ،دار
ا ومة ،اجلزائر2004 ،م.
فتح البلةم اتالق يف شرح المةة الزقـاق ،حممـد بـن أمحـد مةـارة الفاسـي ،حترقةـ رشـةد اليكـاري،
دار الرشاد احلديثةة2008 ،م.
الفواك ــه ال ــدواين عل ــى رس ــالة اب ــن أيب زي ــد الرق ــريواين ،أمح ــد ب ــن غ ــام ،ش ــها ال ــدين النفـ ـراوي
املالكي ،دار الفكر ،لينان1995 ،م.
الرقوانني الفرقهةة ،حممد بـن أمحـد ابـن جـزي املـالكي ،حترقةـ حممـد بـن سـةدي حممـد مـوالي ،دار
ابن حزم.
الرقول اليسةط باخيار متنطةط ،ابن بابا حةدة ، ،حترقة فرج حممود فرج ،مطيوع مع كتا إقلـةم
ت ـوات خــالل الرق ـرنني الثــامن ععــر والتاســع ععــر املالديــني ،فــرج حمــود فــرج ،دي ـوان املطيوعــات
اجلامبةة ،اجلزائر.
الك ــايف يف فرق ــه أه ــل املدين ـةّ ،يوس ــف ب ــن عي ــد اهلل ب ــن حمم ــد ب ــن عي ــد ال ــرب ب ــن عاص ــم النم ــري
الرقرييب ،حترقة حممد حممد أحةد ولـد ماديـا املوريتـاين ،مكتيـة الريـا احلديثـة ،اململكـة البربةـة
السبودية1980 ،م.
ا داي ــة الكافة ــة الع ــافةة لية ــان حرق ــائ اب ــن عرف ــة الوافة ــة ،حمم ــد ب ــن الرقاس ــم األنص ــاري الرص ــاع
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املالكي ،املكتية البلمةة ،مصر1350 ،هـ.
لسان البر  ،مجال الدين بن منظور ،دار صادر ،بريوت1414 ،هـ.
م الرسالة ،أبو حممد عيد اهلل ابن أيب زيد الرقريواين النفزي ،دار الفكر ،لينان.
ألالس الرقضاة واحلكام والتنيةه واإلعالم فةما أفتاه املفتون وحكم به احلكام من األوهام ،حممد
بن عيد اهلل املكناسي ،حترقة نبةم عيد البزيز سامل بن يالب الكثريي ،مركز مجبة املاجد
للثرقافة والكا  ،ديب2002 ،م.
فتــاوى ابــن رشــد ،حممــد بــن أمحــد بــن أمحــد ابــن رشــد الرقــرييب ،مجــع وحترقةـ املختــار بــن الطــاهر
التلةلي ،دار الغر اإلسالمي1987 ،1 ،م.
املختصر الفرقهي ،حممد بن عرفة ،حترقة حـافا عيـد الـرمحن حممـد خـري ،مسـجد ومركـز الفـاروق
عمر بن اتطا  ،ديب2014 ،م.
خمتصر خلةل ،خلةل بن إسحاق اجلندي ،حترقة أمحد جاد ،دار احلديث الرقاهرة.2005 ،
املدخل ،حممد بن حممد بن حممد البيدري" ابن احلاج" ،دار الكا  ،مصر ،د س.
املدونة ،مالا بن انس ،دار الكتب البلمةة ،لينان1994 ،م.
مذاهب احلكام يف نوازل األحكام ،الرقاضـي عةـا وولـده ،حترقةـ حممـد بـن شـريفة ،دار الغـر
اإلسالمي1997 ،2 ،م.
مســائل أيب الولةــد بــن رشــد ،أبــو الولةــد ابــن رشــد الرقــرييب ،حترقةـ حممــد احليةــب التجكــاين ،دار
اجلةل ،بريوت-دار األفاق اجلديد املغر 1933 ،2 ،م.
مسند اإلمام أمحد ابن حنيل ،حترقة شبةب األرنؤو  ،مؤسسة الرسالة2001 ،م.
املصياح املنري،أمحد الفةومي ،املكتية البصرية ،بريوت2004،م
املصــلح حممــد بــن عيــد الكــرمي املغةلــي-اإليــار املبــريف والتبامــل مــع املكانةــة ،-احلمــدي أمحــد،
الفرقةه مكتية اإلرشاد لطياعة والنعر والتوزيع ،اجلزائر2012 ،م.
املبجم الوسةط ،ألمع اللغة البربةة بالرقاهرة ،دار الدعوة ،مصر
مبج ــم مرق ــايةس اللغ ــة ،أمح ــد ف ــارس ،حترقة ـ عي ــد الس ــالم حمم ــد ه ــارون ،دار الفك ــر ،ب ــريوت،
1979م.
مبلمة الفرقه املالكي ،عيد البزيز بن عيد اهلل ،دار الغر اإلسالمي ،لينان1983 ،م
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املبةار املبر واجلامع املغر عن فتاوى أهل إفريرقةا واألندلس واملغر  ،أمحد بن ني
الونعريسي ،حترقة مجاعة من الفرقهاء حتت إشراف حممد حجي ،نعر وزارة األوقاف والبلوم
اإلسالمةة باململكة املغربةة1981 ،م.
مبني احلكام على الرقضايا واألحكام ،ابن عيد الرفةع التونسي ،حترقة حممد بن قاسم بن عياد،
دار الغر اإلسالمي ،لينان1989،م.
مغـين الليةــب عــن كتـب األعاريــب ،مجــال الـدين عيــد اهلل بــن يوسـف-بــن هعــام األنصــاري ،دار
الكتب البلمةة ،لينان2012 ،م.
املفة ــد للحك ــام فةم ــا يب ــر ــم م ــن نـ ـوازل األحك ــام ،هع ــام ب ــن عي ــد اهلل ب ــن هع ــام األزدي
الرقرييب ،حترقة حممد ين عيد الكـرمي جنةـب ،مركـز جنةيويـه للمخطويـات وخدمـة الـكا  ،مصـر،
2012م
املرقــدمات واملمهــدات ،حممــد بــن أمحــد ابــن رشــد ،حترقة ـ حممــد حجــي ،دار الغــر اإلســالمي،
لينان1988 ،م.
مناهل الصفا يف م ار موالةنا العـرفا ،عيـد البزيـز الفعـتايل ،حترقةـ عيـد الكـرمي كـرمي  ،مطيوعـات
وزارة األوقاف والعؤون اإلسالمةة املغربةة.
مــنح اجللةــل شــرح خمتصــر خلةــل ،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد علــةش ،دار الفكــر بــريوت ،لينــان،
1989م.
املنح السامةة يف النوازل الفرقهةة"النوازل الصغرى" ،ايب عةسى حممد املهدي الوزاين ،حترقة حممـد
السةد عثمان ،دار الكتب البلمةة ،لينان.
امل ــنه الف ــائ واملنه ــل الرائ ـ ـ واملب ــأل الالئ ـ ـ ب ـ ـ دا املوا ـ ـ وأحك ــام الوا ــائ  ،أمح ــد ب ــن ن ــي
الونعريســي ،دراســة وحترقةـ عيــد الــرمحن بــن محــود ،دار اليحــو والدراســات اإلســالمةة وإحةــاء
الكا  ،ديب2005 ،م.
مواهب اجللةل لعرح خمتصر خلةل .احلطا الرعةين ،دار لكتب البلمةة ،لينان2007،م.
املوس ـ ــوعة الفرقهة ـ ــة ،وزارة األوق ـ ــاف والع ـ ــؤون اإلس ـ ــالمةة الكوي ـ ــت ،مطيب ـ ــة ذات السالس ـ ــل ،
الكويت1983 ،م.

 .87املويا ،مالا بن أنس ،حترقة حممد مصطفى األعظمي ،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنةان
ل عمال اتريية واإلنسانةة ،اإلمارات البربةة املتحدة 1425 ،1 ،هـ2004 -م.
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النيــذة يف تــاري ت ـوات وأعالمهــا مــن الرقــرن التاســع إىل الرقــرن الرابــع ععــر هجــري ،بكــري عيــد
احلمةد ،1 ،دار هومة ،اجلزائر.2007 ،
نظ ـرات يف الن ـوازل الفرقهةــة ،حممــد حجــي ،منعــورات اجلمبةــة املغربةــة للتــالةف والكمجــة والنعــر،
اململكة املغربةة1999 ،م.
النرقود املغربةة يف الرقرن الثامن ععر ،أنظمتها وأوزاهنا يف منطرقة ،مع حترقة رسالتني يف النرقود
لبمر بن عيد البزيز الرقرسةفي ،عمر أفا ،مطيبة النجاح اجلديدة ،اململكة املغربةة.1993 ،
النـوازل واألعالم"ديـوان األحكـام الكــربى-نـوازل ابــن ســهل" ،عةسـى بــن سـهل األســدي ،حترقةـ
حممد حسن حممد حسن إمساعةل ،دار الكتب البلمةة،بريوت لينان ،دس.
نةل االبتهاج بتطريز الديياج ،أمحد بابا ،حترقة عيد احلمةد عيـد اهلل ا رامـة ،دار الكتـا  ،لةيةـا،
2000م.

المذكرات واألطروحات

 .1غنةــة املرقتصــد الســائل فةمــا وقــع يف ت ـوات مــن قضــايا ومســائل-،بدايــة مــن بــا اليةــوع إىل بــا
االســتحرقاق ،حممــد عيــد الــرمحن اليليــايل ،دراســة وحترقة ـ فايمــة محــوين ،أيروحــة دكتــوراه يف الفرقــه
وأصوله ،جامبة أدرار2015/2014 ،م.
 .2فهرسة عيد الرمحن بن عمر التوايت ،عيد الرمحن بن عمر ،دراسة وحترقة ببثمان عيد الرمحن ،مذكرة
ماجستري تاري  ،جامبة بعار2009،م.
 .3مسائل حممد بن عيد الرمحن بن عمر التنةالين ،حممـد علـي ،رسـالة ماجسـتري ،فرقـه وأصـول ،جامبـة
أدرار2015/2014 ،م.
 .4نظ ــام الرقض ــاء يف منطرق ــة تـ ـوات خ ــالل الرقـ ـرنني 11و 12هج ــري ،ببثم ــان عي ــد ال ــرمحن ،أيروح ــة
دكتوراه ،إشراف حممد بن أمبمر ،كلةة البلوم اإلنسـانةة والبلـوم اإلسـالمةة ،جامبـة وهـران ،اجلزائـر،
2016/2015م.
 .5ن ـوازل الزجلــوي ،حممــد الزجلــوي ،دراســة وحترقة ـ ج ـرادي حممــد ،أيروحــة دكتــوراه ،إش ـراف ســباد
س ــطحي ،كلة ــة أص ــول ال ــدين والعـ ـريبة واحلض ــارة اإلس ــالمةة ،جامب ــة األم ــري عي ــد الرق ــادر للبل ــوم
اإلسالمةة قسنطةنة ،اجلزائر.2011/2010 ،
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المقابالت الشخصية
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