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مــــادي، الو املـــادي  إقلـــةم تــــواتأمهةـــة دراســـة تــــرا  الــــوعي احلـــديث نســــيةاً يف مـــن  انطالقـــا
يروحة، لةلرقي الضوء على الدور الذي يف هذا اجملال جاء موضوع هذه األ امليذولةجهود لصلة لاومو 

لبيتــــه حاضــــرة متنطــــةط يف احلةــــاة االجتماعةــــة والسةاســــةة والبلمةــــة يف اإلقلــــةم، مركــــزاً علــــى اجلانــــب 
       مــــن خــــالل شخصــــةة الرقاضــــي عيــــد احلــــ  بــــن عيــــد الكــــرمي، ومعــــاركته يف احلةــــاة البلمةــــةالبلمــــي، 

 الل وضــــبه جمللســــه االستعــــاري يف الرقضــــاء، يف اإلقلـــةم، ودوره يف تنعــــةط احلركــــة الفرقهةــــة، مــــن خــــ
بــني الرقضــاة والفرقهــاء، والــذي أ ــر ألموعــة مــن األجوبــة الفرقهةــة ترقريــب الالــذي كــان لــه الفضــل يف 

كون املعاورات ومـا رافرقهـا مـن مياحثـات  تبطي صورة متكاملة عن اإلقلةم، يف كل جوانب حةاته.
لةف حتـوي أجوبــة فرقهــاء اإلقلـةم، أمههــا كتــا  خـارج الرقضــاء، كانـت مكتوبــة موارقــة، كـان  هــداً لتــ 

 غنةة املرقتصد السائل، الذي ارتكزت على هاته املعاورات.

خمطويـــات نـــوازل اإلقلـــةم الفرقهةـــة   مجـــع  مـــنوانطالقـــاً مـــن مـــا أمكنـــين االيـــالع علةـــه 
قضــائه،  علــى ســجل اعتمــدتفتــاوى الرقاضــي عيــد احلــ  بــن عيــد الكــرمي مــن املخطويــات  الــيت 

اجملموعـة تنحصـر يف ألـال اختصاصـه،  رائـهآو ، األمـر الـذي جبـل فتـاواه اوراته، وغريهاوواائ  مع
، وترقسـةم الككـات واايـات احلةـازة وما تبل  به من غري ترقاضي، خاصة با  الرقضاء والعـهادات

 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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ه الكــرمي وصــلى اهلل وســلم علــى رســولنا ا ــادي هــيلةــ  جبــالل وج احلمــد هلل ر  البــاملني محــداً 
 تيبه إىل يوم الدين.األمني وعلى آل بةته وصحابته ومن 

هـا باملـذهب املـالكي دون غـريه مـن املـذاهب،  كمـا هـو احلـال يف كافـة ئوعلما اهـتم أهـل تـوات
درسـوه و  ، فـدانوا بـهإلـةهملكن لكونه أسـي  املـذاهب و  ، لةس جلهلهم بغريهواألندلس بالد مشال إفريرقةا
       ملــــا متةــــز بــــه يف ذلــــا الوقــــت مــــن ببــــد  ،بــــه وااســــترقر و اإلقلــــةم  البديــــد مــــن البلمــــاء وتدارســــوه، وقصــــد

عــن منــاي  اتالفــات السةاســةة فجلســوا حللرقــات البلــم وأنعــ،وا الزوايــا لــذلا، هــذه األخــرية  بوصــفها 
لـى ا ويـة اإلسـالمةة لسـكان اإلقلـةم، ناهةـا عـن دورا بارزاً يف احملافظة ع أدتمؤسسة دينةة متكاملة  

بـــه يف إاـــراء احلركـــة البلمةـــة املتنوعـــة خاصـــة منهـــا مـــا تبلـــ  بالفرقـــه، والرقضـــاء، وتبـــد الزاويـــة  مــا ســـامهت
يؤكــد مــن أشــهر الزوايــا الـيت كــان  ــا األاــر اليـالو يف نعــر البلــم والثرقافــة الدينةـة يف اإلقلــةم، ومــا  اليكريـة

يف ألــاالت متنوعــة كالتــدريس واإلفتــاء والرقضــاء، مــن بةــنهم الرقاضــي   ذلــا بــروز عــدد كيــري مــن أبنائهــا
 لرقضاء بإقلةم توات.ذي يبترب واضع أول أللس استعاري لال بن عيد الكرمي عيد احل 

  :الموضوع إشكالية -1
يف التفاعــل االجتمــاعي  فبــاالً  اً دور بالبلمــاء والرقضــاة الــذين كــان  ــم  إقلــةم تــواتيزخــر تــاري  

        لكـــــن ول ســـــف مل تصـــــلنا بصـــــمتهم اماهتم الفكريـــــة والبلمةـــــة وفـــــرية، كانـــــت إســـــهو قلـــــةم والثرقـــــايف لإ
يف إيار اجلهود الرامةـة إىل اسـتدراك هـذا اتلـل و  .إهنا مل جتمعنظراً ألن آاارهم مل تدرس بل  ؛يف ذلا

 حلـــ  بــن عيــد الكـــرميعيــد ا شخصـــةة الرقاضــي عــنيف تــاري  املنطرقــة، يـــايت هــذا اليحــث لـــنف  الغيــار 
         اليكــري وإســهاماته مــن خــالل  مجــع ودراســة فتــاواه املتنــاارة يف دواويــن فتــاوى أعــالم املنطرقــة املخطويــة 

األحكــام، ومــدى تــااريه منهجــه يف اإلفتــاء وتنزيــل  نتبــرف علــى خطتــه يف الرقضــاء و حــى ؛أو املطيوعــة
   تااره بواقع املنطرقة وخصوصةتها.و 

 



 10   املرقدمـــــة

   :الموضوع يةأهم -2
اجتماعةـــة وأخـــرى  ةموضـــوع فتـــاوى الرقاضـــي عيـــد احلـــ  بـــن عيـــد الكـــرمي  أمهةـــة تار ةـــلدراســـة 

 الرقـرنني يف إقلـةم تـوات علـىفلكونـه يسـمح لنـا بإلرقـاء نظـرة  ؛أما عن األمهةة التار ةة للموضوع ،علمةة
، وسـيل اإلقلةميف  األحكام لسلطة تنفةذية موحدة ونافذة اً غةاب وهي فكة شهدتهجري،  13و 12
 .الرقضائةةالبلمةة، ومكانته الرجل أمهةة فهي مستمدة من  البلمةةاقلم مع ذلا. أما عن أمهةته الت

إضـــــــــــــافة ألمهةـــــــــــــة إلرقـــــــــــــاء الضـــــــــــــوء علـــــــــــــى العخصـــــــــــــةات الفاعلـــــــــــــة تار ةـــــــــــــاً يف اإلقلـــــــــــــةم                           
 إلاـراء تـاري  اإلقلـةم، يف اجلانب البلمي اإبراز إسهاماهتومن بةنها الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي، و 

 وإخراجه يف قالب علمي.

ــــ ذهكمــــا أن دراســــة مثــــل هــــ ــــاري  االجتمــــاعي االفت ــــا صــــورة واضــــحة عــــن الت ــــة تبطةن وى احمللة
                   ، وجتلـــــــيالكـــــــرميواالقتصـــــــادي والسةاســـــــي لإقلـــــــةم خـــــــالل عصـــــــر الرقاضـــــــي عيـــــــد احلـــــــ  بـــــــن عيـــــــد 

 ارية فةه.سالترقالةد اليت كانت لنا بب  البادات و 

  :أسباب اختيار الموضوع -3
 جلملـــة ،تـــوات إقلـــةمأعـــالم مجـــع ودراســـة فتـــاوى علـــم مـــن  لليحـــث يفةـــاري ختاترجـــع أســـيا  

 أسيا  موضوعةة وأخرى شخصةة،

 أما األسيا  املوضوعةة 

خاصــة خــاص، بعــكل بعــكل عــام، وتــرا  إقلــةم تــوات  بــالكا  الفرقهــي ياهتمــام يففتتمثــل 
 .النوازل والفتاوى منه ملا متثله من أمهةة يف تنمةة امللكة الفرقهةة

منطلـ  مـن الوسـط  وأعالمه قلةممي بالكا  الفرقهي لإهتماافاساس  ما األسيا  العخصةة،أ
 ديتـــــــــــــلوالجد فهو  -الكرميالرقاضي عيد احل  بن عيد -الَبَلم حمل الدراسةالبائلي، والذي يربطين ب

لتبـرف أكثـر امبـي فضـول  كـربُ    ـذاو مـا يكـون موضـوعاً للحـديث بـني أفـراد البائلـة  اً وكثري حفظها اهلل، 
 علةه.
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 البحثأهداف  -4
  وعــة معنــد دراســيت ملوضــوع فتــاوى الرقاضــي عيــد احلــ  بــن عيــد الكــرمي وضــبت نصــب عةــين أل

 من األهداف :

            بـــراز دورهـــا السةاســـي، وارقلهـــا االقتصـــادي والبلمـــيإاً و ةـــحاضـــرة متنطـــةط تار دراســـة  أولهـــا:
 يف إقلةم توات،

خاصـة وأهنـا فـكة ازدهـار للنعـا   ها صاحب الفتـاوى،فةدراسة الفكة الزمنةة اليت عاش  ثانيها:
ابـراز مالمـح كـل مـن الفتـوى علـى يف ذلـا  مركـزةبراز مالحمها التار ةة والسةاسةة والبلمةـة، إو  البلمي،

 ،قلةم خالل هذه الفكةوالرقضاء يف اإل

ؤهالت العخصةة البلمةة لنماذج متمةزة من علماء اإلقلةم، ضمت إىل جانـب املبراز إ ثالثها:
الرقاضي عيد احلـ  بـن عيـد الكـرمي ألموعـة مـن مباصـريه، ومـن سـيرقه مـن البلمـاء، يف إيـار املعـاورات 

 املوافرقة علةها. واالستدالل باقوا م، أو

  :الدراسات السابقة -5
احلضــاري وضــرورة إخراجـــه  ورو املــاملســؤولةة عــن حــول  لــةم تــواتإقشــهده إن الــوعي الــذي 

 خطويـــات املحترقةـــ  حركــة  تونعـــط، وأعالمـــه لـــد الكثـــري مــن الدراســـات يف تـــاري  اإلقلــةمودراســته، و 
وإن كــان مبظمهــا يف يــور التحرقةــ ، ، إقلــةم تــواتنــوازل وأقضــةة و ، تتضــمن فتــاوىخاصــة تلــا الــيت 

 دراسات سابرقة يف جزئةات املوضوع منفصلة من وجهني:  ميكننا اعتيارهاوعلةه 

رغـم  وهذه غـري موجـودةاليكري   الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرميوهي تلا املتبلرقة ب األول:
     .عاصــمة اإلقلــةم، والتبــديالت الــيت أدخلهــا علــى اجلهــاز الرقضــائي يف عهــده دوره الريــادي يف متنطــةط

مــن دراســات اشــتملت علــى جانــب مــن جوانــب حةاتــه االجتماعةــة والبلمةــة، والبملةــة، جــاء  إال مــا
 وتتمثل يف:
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مـن إعـداد أيروحة الدكتوراه هجري،  12و11نظام الرقضاء يف منطرقة توات خالل الرقرنني  -
بـة ، جاماإلسالمةةوالبلوم  اإلنسانةةحممد بن أمبمر، كلةة البلوم  األستاذ إشراف ،ببثمان عيد الرمحن
، الــيت  تناولــت جوانــب عــدة مــن حةاتــه البملةــة بصــفته قــاٍ  مــن م2015/2016وهــران، اجلزائــر، 

 التار ي، دون اجلانب الفرقهي.مسلطة الضوء على اجلانب الفكة ألال الدراسة،  ةقضا

-1700هـــ/1421-1112الزاويــة اليكريــة ودورهــا الثرقــايف واإلجتمــاعي بــإقلةم تــوات مــن  
حتـــت إشـــراف األســـتاذ عيـــد الكـــرمي  عيـــد اهلل بابـــا، عـــدادإمـــن مـــذكرة ماجســـتري يف التـــاريح م، 2000

دراســة يف احملــةط  الــيت تبتــرب م.2011/2012بوصفصــاف، قســم التــاري ، جامبــة أمحــد درايــة أدرار،
  .االجتماعي والبلمي للرقاضي

قـــزان  مـــن إعـــداد:مـــذكرة ماجســـتري خصائصـــها، -نواز ـــا-حاضـــرة تـــوات املالكةـــة، أعالمهـــا -
أدرار، ، إشــــــــراف األســــــــتاذ حممــــــــد الصــــــــاد حوتةــــــــة، قســــــــم العــــــــريبة، جامبــــــــة أمحــــــــد درايــــــــة زهــــــــري

ه من مبلومات عن املنظومـة ت، مبا تضمنيدراسة يف احلةاة البلمةة للرقاض تبدواليت  م.2010/2011
 البلمةة إلقلةم توات، وأهم أعالمه.

               وحترقةرقهــــــا والنمــــــاذج  اجملموعــــــةالفتــــــاوى فرقــــــد تبــــــددت الدراســــــات حــــــول  ،الفتــــــاوى الثــــــاني:
 :ةنها على املستوى احملليبمن نذكر يف هذا االجتاه كثرية و 

ــــــة  - قضــــــايا ومســــــائل حملمــــــد عيــــــد البزيــــــز  املرقتصــــــد الســــــائل فةمــــــا وقــــــع يف تــــــوات مــــــنغنة
 ، دراســـة وحترقةـــ ، أيروحـــة دكتـــوراه                                         ه( مـــن بدايـــة بـــا  اليةـــوع إىل بـــا  االســـتحرقاق1264اليليـــايل)

، قسم البلوم اإلسالمةة، جامبة أمحد ، إشراف األستاذ: حممد خالد إسطنيويلن إعداد محوين فايمةم
 . 2014/2015دراية أدرار، 

 األسـتاذة إشـراف ،جـرادي حممـد ، أيروحة دكتوراه من إعـداددراسة وحترقة  الزجلوي نوازل - 
، قســـــم الفرقــــــه وأصـــــوله، جامبــــــة األمــــــري عيـــــد الرقــــــادر للبلـــــوم اإلســــــالمةة قســــــنطةنة، ســـــباد ســــــطحي

2010/2011 . 
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، مـــذكرة هـــ(دراسة وحترقةـــ 1233التـــوايت) ةاليننــالت بـــن عمـــر مســائل حممـــد بــن عيـــد الــرمحن -
، قسم البلـوم اإلسـالمةة، جامبـة أمحـد ، إشراف األستاذ حممد جراديماجستري من إعداد: حممد علي

 . 2014/2015دراية أدرار، 

  :المنهج المتبع -6
ـــــإن املـــــنه  املناســـــب  التار ةـــــةنظـــــرًا للطيةبـــــة                   للرقســـــم الدراســـــيلليحـــــث موضـــــوع الدراســـــة ف

 .التار ي الـُمحدد ألاله الزماين واملكاينالتحلةلي واملنه   منه هو املنه 

ع والدراسـة  الـذي فرضـته ييةبـة الفتـاوى، ماملنه  االسترقرائي يف الرقسم املتبل  بـاجلإضافة إىل 
 .من استرقراء ملظاهنا

  صعوبات البحث -7
تزال خمطويـة، وليبضـها نسـخة واحـدة مـامن صبوبات اليحث أن مجةـع مصـادر هـذه الفتـاوى 

كتــا  اإلحكــام والرقةــد   مت كــل ببــ  أجزائهــا، وببضــها اجلــزء األكــرب منــه ميتــور، كمــا هــو احلــال مــع
 ليب  فتاوى أيب زيد،

               أقوال البلماء مـع الكـم الكيـري مـن املصـادر النرقولتواة  صبوبة كذلا ومن صبوبات اليحث  
ألموعة مصادر من املكتية  عيد احل  بن عيد الكرميالرقاضي  فرقد كانت حتت يد ؛منها  وناليت يرقتيس

 .أجدادهالوقفةة اليت أنعاها 

ــــــري إضــــــافة إىل أن  ــــــالمــــــن هــــــذه املصــــــادر  الكث                  رغــــــم ،ونســــــخه غــــــري متــــــوفرة، اً زال خمطويــــــي
؛ وذلـــا راجـــع حلالـــة  أننـــا مـــن خـــالل الفتـــاوى اجملموعـــة نالحـــا تـــوفر نســـ  عـــدة مـــن الكتـــا  الواحـــد

وضــةاع هويــة ببـــ   ،تلــف عــدد كيـــري منهــامــا أدى إىل الــيت شــهدهتا املخطويــات يف اإلقلـــةم  اإلمهــا 
 الكتب اليت تلف أو ا وآخرها، األمر الذي جبل اليحث عن املصادر املخطوية أصبب. 
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  :خطة البحث -8
فةــه  قســمني قســم للدراســة، وقســم مجبــت لرقــد ّ  إعــداد هــذا اليحــث وفــ  خطّــة مرقّســمة إىل

 .عيد احل  بن عيد الكرمي فتاوى الرقاضي

 فصول: ةمن االا القسم األولفكان 

           ، دراســـةً بلـــد الرقاضـــي عيـــد احلـــ  بـــن عيـــد الكـــرمي خصصـــته حلاضـــرة متنطـــةط الفصـــأل األول:
 .جرينيا  13و12وتار ه السةاسي ومكانته البلمةة خالل الرقرنني  يف نعاته

 13و12خـــالل الرقـــرنني  لفتـــوى والرقضـــاء يف إقلـــةم تـــواتلدراســـة اخصصـــته  الفصـــأل الثـــاني:
 جرينيا 

يف  ، ودراســة منهجــهخصصــته للتبريــف بالرقاضــي عيــد احلــ  بــن عيــد الكــرمي الفصــأل الثالــث:
  الرقضاء.و  الفتوى

  اجملموعــة للرقاضــي، فرقــد احتــوى علــى مــا أمكــن مجبــه: املخصــص للفتــاوى القســم الثــانيأمــا 
مــن فتــاوى الرقاضـــي املنتعــرة يف كتـــب نــوازل اإلقلــةم، ميتبـــدة بــذلا عـــن مــا أخــذ منهـــا صــورة احلكـــم 

 هيء للمطلع علةها، االستفادة منها. ـلة تُ إخراجها يف حُ  النهائي للرقاضي، نظراً لطيةبة منصيه. حماولةً 
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 الرقسم الدراسي  األول: الرقسم

 

 قسم الدراسة
 فصول: ةويتضمن ثالث

 ــهـ13و 12خالل القرنين حاضرة تمنطيط الفصأل األول:

 خالل  الفتوى والقضاء في إقليم تواتالفصأل الثاني: 

 هـ 13و 12القرنين

 الحق بن عبد الكريم ومنهجهالقاضي عبد الفصأل الثالث:

 في القضاء والفتوى
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 هـــ13و 12خالل الرقرنني حاضرة متنطةطالفصل األول: 

 

 : حاضرة تمنطيطالفصأل األول

 هـ13و 12ن خالل القرني
 مباحث ةويتضمن ثالث

 التعريف بمدينة تمنطيطالمبحث األول: 
 مكانة مدينة تمنطيط في إقليم تواتالمبحث الثاني: 

 ــهـ13و 12خالل القرنين

 التاريخ السياسي لمدينة تمنطيطالمبحث الثالث: 
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ن مدينــة متنطــةط متثــل الية،ــة احلاضــنة للرقاضــي عيــد احلــ  بــن عيــد الكــرمي، مببطةاهتــا التار ةــة إ
بدراســـة توفةهـــا  -علـــى حســـب مـــا ايلبـــت علةـــه-والبلمةـــة واألمنةـــة السةاســـةة، ونظـــراً لكوهنـــا مل حتـــا 

ا وتار هــا البريــ ، هــ؛ انطالقــاً مــن موقبقلــةم تــواتإحتلــت مكانــة مرموقــة يف تــاري  حرقهــا، وهــي الــيت ا
، اإلقلــــةميف  أدهتــــاالبلمةــــة الــــيت و  االقتصــــادية ،وصــــوالً إىل العــــبو  الــــيت ســــكنتها، واألدوار السةاســــةة

 ذه احلاضرة لـه تـااري واضـح علـى شخصـةته، وتولةـه للرقضـاء  الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرميوانتماء 
 .ار يف النوازلؤ فهي الية،ة اليت تومنهجه فةه، 

حنـاول ضـيط املفـاهةم املتبلرقـة  اإلقلـةمودراسة تار ها وأمهةتهـا يف  وانطالقا من حاضرة متنطةط 
           بتســـــمةتها وموقبهـــــا اجلغـــــرايف،  بـــــدءاً بية،ـــــة الرقاضـــــي خاصـــــة التار ةـــــة، السةاســـــةة واالقتصـــــادية منهـــــا. 
 12الرقـرنني  يف حـدودهـا السةاسـي. مث دراسة لسكان احلاضرة ومكانتهـا االقتصـادية والبلمةـة، مث تار 

 جري.ا 13و
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 : التعريف بمدينة تمنطيطاألولالمبحث 
         باصـــــل تســــمةتها وموقبهــــا اجلغــــرايف، وتركةيــــة الســـــكان  اإلحايــــة البــــد مــــن لتبريــــف باملدينــــةل

 .الثاينةاسةة للمدينة إىل امليحث . ونؤجل املكانة السهبا ومكانتها البلمةة واالقتصادية بإقلةم توات

 أصأل التسمية والموقع الجغرافياألول: المطلب 
ومبناهـــا فرقـــد أفردهنـــا بفـــرع مســـترقل، مث نتطـــرق ببـــده  حـــول تســـمةة متنطـــةط تبـــددت الروايـــات
 للتبريف جبغرافةا املدينة.

 الفرع األول: أصأل تسمية تمنطيط

كلمتني يدور مبناها بني عني املاء وحاجب البني وهنايتها؛ وهذا   مركية من متنطةط كلمة بربرية
ســـم متنطـــةط ا: "أخيـــار متنطـــةطيف يف كتابـــه الرقـــول اليســـةط  1بـــن بابـــا حةـــدةااملبـــأل األخـــري ذهـــب إلةـــه 

أمتــا النهايــة، وتــةط مبناهــا البــني  ومبــألا وتــةط؛ متــأ :مهــاو نــه مركــب مــن امســني عجمةــني أعجمــي يرقــال 
الككةـــب  ذلـــاآخـــر أمتـــا وأول تـــةط، فكـــان اســـم علـــى  يفبالبربةـــة، فككـــب االمســـان وحـــذف األلـــف 

 .2اتفةف امتطةتط، مث قليت التاء امتنطةتط بإشياع ياء فكانت متنطةط واشتهرت"

يبـربون  زناتـة ،برقوله :"متنطـةط اسـم أعجمـي 3الثاين فاشار له حممد بن عيد الكرمي التفسريأما 
 .4عن احلاجب با ، ويبربون عن البني بتةط ومبناها بالبربةة حاجب البني، واملراد بالبني السيخة"

املـاء و"تةـت أما املبأل الثالث فةنطل  من أن متنطةط هي تركةـب مـن كلمـيت "أمـان" والـيت تبـين 
                                                 

كـان  ه( ينحـدر مـن عائلـة العـة  أبـو نـي املنةـاري،1184حممد الطةب بن احلاج عيد الـرحةم املعـهور بـابن بـا  حةـدة)ت -1
الرقــول اليســةط يف فرقةهــاً، ألــف كتــا  الرقــول اليســةط لريســ  مكانــة متنطــةط يف اإلقلــةم ببــدما انترقلــت الرئاســة ملرقايبــة تةمــي.) 

 (.26ص، 7-6أخيار متنطةط، ص ص
أخيار متنطةط، ابن بابا حةدة، حترقة  فرج حممود فرج، مطيـوع مـع كتـا  إقلـةم تـوات خـالل الرقـرنني الثـامن يف الرقول اليسةط  - 2

 .15ععر والتاسع ععر املالديني، فرج حمود فرج، ديوان املطيوعات اجلامبةة، اجلزائر، دس، ص
هـ( الفرقةه املؤرخ، قاضي الديار التواتةة، أخذ عن العة  سةدي عيد اهلل 1374-1300عيد الكرمي بن عيد احل )حممد بن  - 3

األقـالم يف أخيـار املغـر   البامل كوسام، وأخذ عنه يلية العة  سةدي أمحد ديدي. له الكواكب الربية يف املناقب اليكرية، درة
من علماء األلف الثاين، وحاشةة على شرح السةويي على ألفةة ابن مالـا، وغـري سالم، جوهرة املباين فةما ايت لدي ببد اإل

 .(192-189ذلا من الترقايةد والرقصائد.)النيذة يف تاري  توات وأعالمها ص ص
 . 1اليكري، خمطو  خبزانة أوالد الرقاضي، متنطةط، ص بن عيد احل  ، حممد بن عيد الكرميترقةةد يف تاري  متنطةط - 4
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 .1اليت تبين البني، وهذه التسمةة منطلرقة من تصور املكانة اليت كان يبطةها سكان إقلةم توات للماء

 الفرع الثاني: الموقع الجغرافي لمدينة تمنطيط 

، متتـد علـى هضـية صـخرية كـم جنـو  غـر  مرقـر واليـة أدرار12علـى ببـد  ترقع مدينة متنطةط
مغطاة بالرمال متةل تدرجيةاَ من العرق إىل الغر ، حنو املنخف  الذي جبانب السيخة، وتيبـد عـن واد 

مشــااًل،  27و 46أمــا عــن موقبهــا الفلكــي فهــي ترقــع بــني خطــي عــر   .شــرقاً كــم   35حبــوايل  مســبود
 .2غرباً  0.15و

وقصــور  مــن اجلنــو  بوفــاديو  ،زاويــة ســةد اليكــري، مــن قصــور تةمــي، والســيخةنــدها مشــاالً 
 .3البرق واحلمادة من العرق، و السيخة، ومن الغر  فنوغةل

الـيت  ، فنجـد السـيخةاإلقلةمال ختتلف مدينة متنطةط من حةث املالمح اجلغرافةة عن برقةة مدن 
 يف اجلنو  العرقي. هة العمالةة العرقةة، واحلمادةاجلحتدها من جهة الغر ، والبرق من 

   اجلـــاف شـــتاًء،  سديدة واجلفـــاف صـــةفاً والـــربد الرقـــار بـــاحلرارة العـــميتـــاز صـــحراوي املدينـــة منـــاخ 
اجلنوبةـة ومسةـة فمنهـا الرقيلةـة والعـرقةة و مع ندرة تساقط األمطار إال ما كان يف فصل اتريف، والرياح امل

 .4احلارة

                                                 

 . 61البمارة اإلسالمةة يف متنطةط، بن السويسي حممد، مرقامات للنعر والتوزيع، اجلزائر، دس، ص - 1
 بتصرف. 62، صنفسهينظر  - 2
 نفسه. - 3
أيروحــة دكتـــوراه، إشــراف حممــد بـــن هجــري، ببثمــان عيـــد الــرمحن،  12و11نظــام الرقضــاء يف منطرقـــة تــوات خــالل الرقـــرنني  - 4

 .111م. ص2015/2016أمبمر، كلةة البلوم اإلنسانةة والبلوم اإلسالمةة، جامبة وهران، اجلزائر، 
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 المطلب الثاني: سكان مدينة تمنطيط 
 12والككةية السكانةة اليت كانت علةهـا خـالل الرقـرنني  قيل احلديث عن سكان مدينة متنطةط

 البد لنا من أن نلرقي نظرة موجزة عن الرقيائل واألجناس اليت سكنت املدينة منذ نعاهتا. ـ،ه13و

  مدينة تمنطيط واألجناس التي تعاقبت عليها ةالفرع األول: نشأ

املدينــة جيــد نفســه ضــائباً بــني الروايــات العــفوية والترقايةــد الرقلةلــة،  ةإن الياحــث يف مســالة نعــا
 والدراسات االستعراقةة اليت تتحد  عن نعاة مدينة متنطةط.

 . وأهنـــا كانـــت تاببـــة ملصـــروالرقـــرآن اإلجنةـــل، ةراو فنجـــد مـــن يرقـــول أهنـــا أدركـــت امللـــل الثالاـــة التـــ
كـد ذلـا إال يف الرويـات ؤ إال أننـا ال جنـد مـا ي 1.الرقدمية واملةاه اجلارية حتت مساكنها من هندسة الرقـيط

 العفوية.

         إىل أن املدينـــة عرفـــت التبمـــري واتـــرا  مث إعـــادة التبمـــري أكثـــر  وذهـــب حممـــد بـــن عيـــد الكـــرمي
 .2سنة من ا جرة700من مرة، والبمارة اليت هي علةها اآلن كانت قيل 

، وشـةدوا ةتـولحةـث اسـترقر هبـا اجل ؛املدينـة إىل الرقـرن الثـاين قيـل املـةالد ةنعـا ويرجـع هـريودوت
 .3مدينة متصركانة

        توافــدوا علــى املدينــة علــى دفبــات ابتــداء مــن الرقــرن الرابــع قيــل ا جــرة؛ هروبــاً  كمــا أن الةهــود
عثــر  -أول قصـر  ــم باملدينـة– قصــر أوالد مهـايل او اتنـاق، وبنَـ الـذي ضـة  علــةهم مـن احلكـم الرومــاين

 .4ق ه106فةه على نرقوش بالبربية ترجع إىل 

ســـالم يـــدخل املدينـــة بفضـــل التجـــار والرقوافـــل البـــابرة، ألول هجـــري بـــدأ اإلوبدايـــة مـــن الرقـــرن ا
 والرقيائل الفارة أو املهاجرة إىل الصحراء.

                                                 

 .1ترقةةد يف تاري  متنطةط، ص - 1
املطيبةـــة، بـــراز شخصـــةات مـــن علمـــاء وصـــاحلي تـــوات، غةتـــاوي مـــوالي التهـــامي، املطيبـــة احلديثـــة للفنـــون إسلســـلة النـــواة يف  - 2

 .12، ص1اجلزائر،ج
 120االستةطان والتوين بالوين البريب، مرقدم مربوك، دار الغر ، وهران، ص - 3
 .112نظام الرقضاء مبنطرقة توات، ص - 4
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وقتــل زعــةمهم  ،نيباملدينــة ببــد انكســار دولــتهم بــاملغر  علــى يــد املــرابط فكــان اســترقرار زناتــة
ــــ، ففـــروا إىل الصـــحراء واســـترقر 445ســـنة  مســـبود بـــن وانـــد املغـــراوي           ، مبدينـــة متنطـــةطيب  مـــنهم الـــهــ

. وملا اشتدت سلطتهم ياليوا الةهود باإلسالم أو اجلزية أو اجلالء، فاسلم مـنهم فرقـة إىل جانب الةهود
وسـكنوا زناتـة هم تفرقـة بـدفع اجلزيـة، ومـن امتنـع أجلـ. وقيلـت أو املسـلمانةون مسوا ببد ذلـا باملهاجريـة

 .1مساكنهم

ــــو  ــــد املوحــــدين 2نوبســــرقو  دولــــة اللمت          شــــرذمة مــــنهم  ت؛ فــــر م1135-ه530ســــنة  علــــى ي
، إىل العـمال يليـاً للثــار ببـد ترقهرقـر قـوة املوحــدين ا، مث عـادو بتمنطــةط وعمـروا قصـر تـايلوت إىل تـوات
 .4يداً ميسحون هبا بطش زناتة هبم ختذهم املسلمانةونا، ف3يف مساكنهم بب  عر  املبرقل فاسترقر

يف الرقــــرن الســــابع للهجــــرة،  داودىل املدينــــة؛ فنزلــــت قيةلــــة أوالد آخــــر الوافــــدين إ وكــــان البــــر 
اجلـزارون  ،الذي صار فةما ببد قاعدة أسواق متنطةط، بـه احلـدادون، اتيـازون وأسسوا قصر أوالد داود

 .5والبطارون

، مث أوالد ، وكــان أول مســترقر  ــم برقصــر بوصــالحوببــدها نزلــت  قيةلــة أوالد علــي بــن موســى
           ، واســــترقر وقيةلتــــه برقصــــر جتبفــــرت ، ويف الرقــــرن التاســــع نــــزل بتمنطــــةط العــــة  أبــــو نــــي املنةــــارينــــي

 .6مث قصية أوال احلاج املامون ي بن موسىلقيل أن يتحولوا ألوالد ع

                                                 

 .1ترقةةد يف تاري  متنطةط، ص - 1
 .نيدولة املرابط - 2
ملا دخلت زناتة املدن استوينوا برقفار املغر  األقصى من جانب تلمسان إىل احملةط، و عر  املبرقل أصلهم من الةمن، سكنوا  - 3

ــــــدأ واتــــــرب، ــــــدون، البــــــرب وديــــــوان امليت ــــــرمحن بــــــن خل ــــــوات بالصــــــحراء.)عيد ال             ، 6م، ج1981دار الفكــــــر، لينــــــان،  قصــــــور ت
 .(79-77ص ص

 .1، صترقةةد يف تاري  متنطةط - 4
 .18متنطةط، ص الرقول اليسةط يف أخيار - 5
 .29-23، ص صنفسه - 6
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  ينهجريال13و 12الثاني: سكان مدينة تمنطيط خالل القرنين الفرع 

للبديد مـن الرقيائـل، وتسـمةات قصـورها البـامرة تـدل  اً عرب البصور مسترقر  كانت مدينة متنطةط
الزمنةــة  ةدراســال، ولكــن يف حــدود والبــر  وزناتــة والةهــود ينــا مــر علةهــا الرببــرأفهــي كمــا ر ، علــى ذلــا

باملدينـة سكنت لمحة موجزة عن الرقيائل اليت ، سنتطرق بنيجريا 13و 12املمتدة على يول الرقرنني 
 الفكة. تلايف 

الرقيائــل البربةــة، بــل تفردهــا باملدينــة يف تلــا الفــكة وأول مــا نيــدأ بــه يف هــذا الصــدد هــو ســةطرة 
ال الرببـر وال الةهـود، وهـذا راجـع ألسـيا  عـدة جنـدها متفرقـة  سـكنهاالزمنةة، فنجد أن املدنةة مل يبـد ي

 يف الترقايةد واملؤلفات احمللةة وغريها، ونذكر منها:

عــب بةنهــا خالفــات نتاورة يف متنطــةط كانــت فالرقيائــل املتجــ ســنة التــدافع فــي األر : -1
             "أن أهـــل أقيـــور أغـــاروا رة األقـــالمدويف هـــذا يرقـــول صـــاحب  ،تصـــل إىل حـــد احلـــر  وإخـــالء الرقصـــور

مـام ، واإلالـذين أجلـتهم زناتـة والةهـود .1"وولغز وأغالد وتةط والعارف قصر أزقور اوأخلو  على متنطةط
 . 2الذين ضبفوا وانداروا ببد أن كانت  م الغلية يف البدد والبدة بتمنطةط وقيائل أوالد ني .املغةلي

أو حـــى صـــحاري  مث املواصـــلة إىل أســـفل تـــوات :اتخـــاع بعـــا القبادـــأل المدينـــة محطـــة -2
  3.يرقةافر إوغر   وا رقار تنزروفت

        رهتم للنـــزوح، كمـــا حصـــل طببـــد تغةـــري األوضـــاع الـــيت اضـــ عـــودة النـــالحين السياســـيين: -3
عـودهتم  حةـث وصـف ابـن خلـدون  4.م1213-هــ610سـنة ببد سـرقو  دولـة املوحـدين مع اللمتون
       برقولـــه:"فلما ملكـــت زناتـــة بـــالد املغـــر  ودخلـــوا إىل األمصـــار واملـــدن، قـــام هـــؤالء املبرقـــل إىل املغـــر 

 ، 5يف الرقفار وتفردوا يف اليةداء فنموا منواً ال كفاء له"

  

                                                 

 .5درة األقالم يف أخيار املغر  ببد اإلسالم،  حممد عيد الكرمي، ، خمطو  خبزانة العة  سةد امحد ديدي، دون رقم، ص - 1
 .22اليسةط يف أخيار متنطةط، ص الرقول  -  2
 . 96نظام الرقضاء مبنطرقة توات، ص - 3
 .1صترقةةد يف تاري  متنطةط،  - 4
  . 77، ص ص6البرب وديوان امليتدأ واترب، مصدر ساب ،ج - 5
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      وكانت الرقـوة إىل جانـب البـر ، فرقـد عظمـت شـوكتهم علـى زناتـة  البقاء لألقوى:منطق  -4
 ، فانترقلوا عنها إىل مشال الصحراء، وجنوهبا. 1ببد إمهال الصحراء،

وتكرّبوا، وتنافسوا الرئاسـة، وأهرقـوا  إهنم ملا عتواف زناتةلكما حد    الصراعات الداخلية: -5
 .2الدماء، ذهيت رنهم، وفعلوا

ـــــــة  ـــــــيت كانـــــــت ترقطـــــــن باملدين ـــــــة ال ـــــــل البربة               ك نستصـــــــحب برقـــــــاء انـــــــذآوللحـــــــديث عـــــــن الرقيائ
ـــــيت تبرضـــــت للســـــكان خـــــالل هـــــذه الفـــــكة،                 مـــــا كـــــان علـــــى مـــــا كـــــان، خاصـــــة مـــــع نـــــدرة املراجـــــع ال

وحــى الروايــات العــفهةة؛ أن الرقيائــل وألنــه علــى حســب مــا ايلبــت علةــه يف املخطويــات واملطيوعــات 
 باملدينة مل تتغري من ذلا الوقت إىل يومنا هذا إال ما كان من نزول بب  األشراف هبا.

 3ونذكر الرقيائل حسب ترتةيها اجلغرايف من العرق إىل الغر  كما يلي:

 .أوالد احلاج املامون يةبرقص بو ني املنةاريأأوالد  -1

 -مدحمَ مسكن قيائل أوالد -هة املرابطنيأوالد سةد اليكري جب -2

 .برقصر تايلوت أوالد سةدي ناجم -3

 برقصر عمراقيور. أوالد عمراوي -4

 .برقصر أوالد علي بن موسى أوالد علي بن موسى -5

                                                 

 .05درة األقالم، ص - 1
 .19ص نفسه، - 2
 .28. ص20-19ينظر الرقول اليسةط، ص ص - 3
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 هجري 13و12: التركيبة السكانية لمدينة تمنطيط خالل القرنين الثالثالفرع 

، لــديهم تركةيـة ســكانةة ال تكــاد كغــريهم مـن ســكان إقلــةم تـوات  السـكان يف مدينــة متنطـةطإن 
ختتلــف مــن قيةلــة إىل أخــرى، ســواء يف الرقصــر الواحــد، أو الرقصــور املتجــاورة؛ فنجــد أن الرقصــر الواحــد 

          أفرزهتــــــا الظــــــروف االقتصــــــادية واملواريــــــث الثرقافةــــــة،  يضــــــم ألموعــــــة مــــــن الطيرقــــــات االجتماعةــــــة الــــــيت
 واليت نرقسمها إمجاالً إىل اال  ييرقات.

 حرارالطبقة األولى: طبقة األ

             جنـــاس. وتنرقســـم حـــرار الوافـــدين إىل املدينـــة، مـــن خمتلـــف األتضـــم هـــذه الطيرقـــة كـــل الرقيائـــل األ
     مدينـــة متنطـــةط  عـــنهـــذه الطيرقـــة إىل االاـــة أقســـام علـــى حســـب انتمـــاء الرقيةلـــة ونســـيها، وألننـــا نـــتكلم 

هجـــري فستنحصـــر  12منهـــا قيـــل الرقـــرن  يـــة والزناتةـــةوالةهود والـــيت قررنـــا ســـابرقاً انـــداار الرقيائـــل الرببريـــة
 دراستنا يف أقسام النسب البريب، واليت تنحصر يف قسمني لغةا  قسم األشراف باملدينة.

 ميثلـون الدرجـة الثانةـة مـن حةـث السـلم االجتمـاعي يف تـوات ببـد األشـراف، :المرابطون -1
     وهـــم علـــى خـــالف غـــريهم مـــن ييرقـــات اجملتمـــع التـــوايت ال ميثلـــون عنصـــراً إانةـــاً؛ بـــل احتلـــوا هاتـــه املرتيـــة 
 .1علـى أسـاس اختصاصــهم بـاألدوار الدينةـة واإلصــالحةة، أو انتسـاهبم ألهـل اإلصــالح والزهـد والــدين

 الدولـــة املرابطةـــة.با عالقـــة  كتســـمةة لطيرقـــة اجتماعةـــة بـــاجملتمع التـــوايت لةســـت  ـــنيوهبـــذا املبـــأل فـــاملرابط
الــذي ارتــيط يف التـاري  اإلســالمي باجلهــاد ومحايــة أر  اإلســالم وحراســة مصــطلح الربــا  مــن  اوأصـله

   يف احلــرص علــى تطيةــ  تبــالةم اإلســالم،  2الثغــور، مث باحنســار حركــة الفــتح صــار للربــا  مــدلول ارقــايف
 ه أهلها من إنعاء الزوايا للضةافة والتبلةم. التزموما 

اجلانـب  لكـوهنم ميثلـون متتـد إىل كافـة اإلقلـةم؛ ونظى املرابطون باملدينة باالحكام واملنزلة الرفةبـة
الــيت تبتــرب و  احلةــاد السةاســي خاصــة يف احلــرو  الــيت كانــت تبــاين منهــا منطرقــة تــوات،و  البلمــي والــديين

                                                 

تـــوات مســـامهة يف دراســـة ألتمبـــات الواحـــات وتار هـــا، حممـــد أعفةـــف، منعـــورات كلةـــة اآلدا  والبلـــوم اإلنســـانةة بالربـــا ،  - 1
 .137م، ص2014املغر ، 

نـوازل الزجلـوي، حممــد الزجلـوي، دراســة وحترقةـ  جــرادي حممـد، أيروحـة دكتــوراه، إشـراف ســباد سـطحي، كلةــة أصـول الــدين  - 2
 .46، ص2010/2011إلسالمةة، جامبة األمري عيد الرقادر للبلوم اإلسالمةة قسنطةنة، اجلزائر، والعريبة واحلضارة ا
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 .1من أهم أيرافها مدينة متنطةط

 دوأوال ، وأوالد ســــــةد اليكــــــرينـــــي املنةــــــاري مدينــــــة متنطــــــةط يتمثلــــــون يف أوالد أيب اومرابطـــــو  
 .2عمراوي

يــايت هــذا الرقســم يف املرتيــة الثانةــة يف الســلم االجتمــاعي ملدينــة متنطــةط؛ ويضــم  :العــرب -2
وهـم  -املرابطـون-ومل يكتسـيوا وقـار البلمـاء والصـالحالبر  األحرار الذين مل ينتسيوا للنسب العريف 

ت ميثلون الف،ة البريضة من السكان، وعلى عاترقهم ترقوم أسـواق املدينـة، فمـنهم التجـار وعمـال احلوانةـ
عامـة؛ ملـا  ـم مـن ارقـل اقتصـادي  كمـا يف تـوات  ومالك اليساتني، ميثلون أهل العوكة يف مدينـة متنطـةط

 .3وسةاسي

أوالد ســـةدي و  4وينتمــي  ـــذا الرقســم مـــن قيائــل مدينـــة متنطــةط كـــل مــن أوالد علـــي بــن موســـى
 .ناجم

 الطبقة الثانية: الحراطين

، عامــةتــوات نزحــوا إىل مدينــة متنطــةط و  مــن أصــول إفريرقةــة، نو نحــدر ي الزنــوج الــذينوهــي ف،ــة 
-أو مـن العـمال الغـريب. مـن اجلنـو  هروبـاً مـن اجملاعـة واحلـرو ني ، قـادمواقتصاديةسةاسةة  ألسيا 
   احملــررين إضــافة إىل  .5 ــم األحــرارهجــوم الرقيائــل الصــحراوية، واضــطهاد  هروبــاً مــن -األقصــى املغــر 
وهذا التداخل بةنهم وبني احملررين من البيةد يف الطيرقة جبل  .وذريتهم د اجمللوبني من السودانمن البية

، 6ببــ  الدارســني يــذهب إىل أن اســترقدامهم لتــوات وغريهــا مــن الواحــات كــان علــى يــد جتــار الرقةــ 
ويـــذهب غـــريهم إىل أن قـــدومهم االضـــطراري مـــن مـــواينهم األصـــلةة، دون مـــال يف غالـــب األحـــوال، 

                                                 

 .88نظام الرقضاء مبنطرقة توات، ص - 1
 .20-19ينظر الرقول اليسةط، ص ص- 2
 .90صنظام الرقضاء مبنطرقة توات،  - 3
أن نصنفهم من قسم األشراف، ألهنم ال ميثلون . إال أنه ال ميكن لنا 4وإن كانت شجرة نسيهم تعري لكوهنم أشراف أدارسة - 4

 من حةث احلضور االجتماعي، فدورهم ومكانتهم باجملتمع تتناسب مع قسم البر . هذه الطيرقة
تعري الدراسات إىل وجود عناصر بعرية سـوداء كانـت تسـتوين اجلنـو  املغـريب، تعـري  ـا النصـوص التار ةـة تـارة بـاالاةوبةني  - 5

 (42-41)نوازل الزجلوي ص صوتارة بالكوشةني.
 .148توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها، ص يعري  ذا الرأي دون أن يتيناه مؤلف: - 6
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كان قدومها لتوات عامة ألسيا  سةاسةة، أو دعوية، ما مكنهم   مرقارنة بطيرقات األحرار األخرى اليت
 من ابتةاع األراضي، والتوسع يف األرزاق.

أمــــام  اً كــــان عائرقــــ،  راألحــــراواحتكــــار مــــوارد األرزاق علــــى ييرقــــة  هاتــــه الطيرقــــة يــــدوقلــــة ذات 
    مــن امــتالك أر  فلــم تكــن لتكفةــه وعةالــه ناهةــا فــرد مــنهم ال ، حــى وإن متكــن1اســترقال م بامللكةــة

أرببــني ســنة لةــوفر  ــن ى ويصــور صــبوبة ذلــا أن حريــاين قضــ ،2عــن تكــالةف شــراء املــاء الــالزم للــري
فكــان جــل عملهــم كخماســني يف أراضــي األحــرار، إضــافة إىل أعمــال الينــاء ، 4مــن املــاء 3ء حيتــنياشــر 

كانـــت  ـــم معـــاركة يف احلةـــاة االقتصـــادية كةـــد عاملـــة فرقـــط، واحلـــرف الةدويـــة، وحفـــر الفرقـــاقري، فرقـــد  
 يف احلةاة السةاسةة للمدينة. وانبدمت معاركتهم

فكــان حضــورهم باملدينــة وغريهــا مــن مــدن اإلقلــةم ميثــل التكامــل االقتصــادي بــني رأس املــال  
ل وإرسـاء أسـس يف حماولـة مـن سـكان املدينـة  ندسـة يريرقـة  ـذا التكامـ 5املادي، ورأس املـال اليعـري.

 .-تاجري األر  واملنازل-البالقة االجتماعةة واالقتصادية، من خالل نظام اتماسة واتراصة

 .6حترير البيةدبتوقةع اجلزائر على اتفاقةة توسبت هذه الطيرقة ببدما انضمت  ا ييرقة البيةد و 

                                                 

 .147توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها، ص - 1
املطيوعــات اجلامبةــة، اجلزائــر، دس  والتاســع ععــر املالديــني، فــرج حمــود فــرج، ديــوانععــر إقلــةم تــوات خــالل الرقــرنني الثــامن  - 2

 .56ص
 مثأل حية وهي مرقةاس لكمةة املاء يف الفرقارة. - 3
 .156ينظر توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها، ص - 4
، ســا 11/03/2019مرقابلــة شخصــةة مــع الســةد بكــراوي احلــاج عيــد الرمحــان، املســؤول عــن مكتيــة أوالد الرقاضــي، أدرار، - 5

13:00. 
 63/340. املرســوم الرئاســـريقم 14/12/1963املؤرخــة 66اجلمهوريــة اجلزائريــة الدمرقرايةــة العــبيةة، اجلريــدة الرمسةــة، البــدد -6

 م،  املتضمن املصادقة على اإلتفاقةة اتاصة بالرق. 11/09/1963بتاري  
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 الطبقة الثالثة: العبيد

. كبيةــد للرقةــام باتدمــة، حةــث كانــت 1الرقةــ  اجمللــوبني مــن الســودان تتكــون هــذه الطيرقــة مــن
          ، وللمســــاعدة 2مــــنهم للتســــري اإلمــــاءلــــب توكــــل  ــــم أعمــــال الينــــاء وحفــــر اآلبــــار وشــــ  الفرقــــاقري، وجتُ 

، فــالفرق بةنهــا 3التمنطةطــييف خدمــة اليةــوت واليســاتني، وتعــكل هــذه الطيرقــة قاعــدة ا ــرم يف اجملتمــع 
وبــني ييرقــة احلــرايني، أن البيــد ييــاع ويعــكى، أمــا مــن اجلانــب االقتصــادي، فترقرييــاً  ــم نفــس األدوار، 

عةالـه، يف مرقابـل عملـه وعمـل  نـةؤ وم ونتـهؤ ممع اختالف يف البائد والضمان، فالبيد يف ضـمانة سـةده 
الا عمولته املتف  علةها عرفةاً مـع اختالفـات يفةفـة أهله، يف أمالك السةد، أما احلرياين فيةنه وبني امل

              ، والــيت غاليــاً مــا تكــون نســية مــن احملصــول،اإلنتــاجحبســب تغــري  ــروف  بــني املــدن وقصــور الواحــات
           ومالـــا األر  خمـــري بـــني هاتـــه األنـــواع مـــن املبـــامالت،  أو  تـــار تاجريهـــا لـــه مبرقابـــل حمـــدد ومضـــمون،

 تــار  أن كلفــة كــل منهــا، وعلــى حســب ضـمان  ووفــرة منتــوج األر  ووفــرة املةــاه، فإمــاعلـى حســب ت
مســـتغالً دوافبـــه  -اتـــراص اتمـــاس أو-عمـــل عيةـــده يف أرضـــه، وال يكلـــف البمولـــة، أو  تـــار الغريـــب

 .-اتراص-اإلجارةأو  -اتماس-سواء من با  املعاركة اإلنتاجللفائدة اليت  تص هبا عند زيادة 

                                                 

تلا اليت كانت بني ا من املخالفات العرعةة، أمهها مثلت قضةة أللو  السودان مسالة للمراجبات الفرقهةة باإلقلةم، ملا فةه - 1
 كيت، ابن أ  املزمري، والسبةد قديورة. خاصة ما يتبل  مبن جلب من بلد ُعلم إسالم أهلها، ميأمحد بابا الت

فةمـا بناء على اتالف يف أصل عيودية أللو  السودان، فرقد كان أهل البلم والصالح باإلقلةم ككـل يتورعـون عـن إدخـا م  - 2
ــــ ري، فةختــــارون عرقــــد الــــزواج علــــى نســــاء البيةــــد للعــــيهة الرقويــــة يف عيــــوديتهم. علــــى خــــالف عامــــة أهــــل ملكــــت إميــــاهنم لتس 

 اإلقلةم.)مرقابلة مع بكراوي احلاج عيد الرمحن(
 .41نوازل الزجلوي، ص - 3
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 المبحث الثاني: مكانة مدينة تمنطيط في إقليم توات
  مكانـة املدينـةنـربز خـالل هـذا امليحـث  منالتوايت، و  اإلقلةمأدواراً هامة يف  مدينة متنطةط أدت

 حث الثالث.ياحلةاة السةاسة للم احلديث عن ، ونؤجليف احلةاة االقتصادية والبلمةة

 الحياة االقتصادية في مدينة تمنطيط: األولالمطلب 
؛ نســــتظهر أهـــم مواردهــــا يف الفــــرع قيـــل التطــــرق للمكانـــة االقتصــــادية للمدينــــة يف إقلـــةم تــــوات

 وخارجه. اإلقلةماألول، مث نربز أمهةتها يف 

 الموارد االقتصادية لمدينة تمنطيطالفرع األول: 

الزراعـــة والتجــارة وهـــذا ال يبــين أن املدينـــة ال  ييف مدينــة متنطـــةط هــ ةقتصـــادياال األنعــطةأهــم 
 االقتصادية ما يلي: أنعطتهاتتوفر على موارد أخرى، إال أهنا أقل أمهةة، ونذكر من 

املةاه فةها،  ةصحراوية، فوفر  : تبترب أهم مورد للمدينة؛ ذلا أهنا وإن كانت مدينةالزراعة -1
وهندسـة آبارهــا جبلتهــا مدينــة زراعةــة، خاصــة وأن املــاء جاءهـا مــن اجلهــات الثالاــة شــرقاً وغربــاً وقيلــة، 

 .1اإلقلةمخبالف غريها من مدن 

اليت ال تكاد  2وأهم منتجاهتا التمور، إضافة إىل احليو  وخضر حو  اليحر األبة  املتوسط
ملدينة، فةما عدا التمور، اليت كانت غالب قـوت سـكان املدينـة، وسـلبة جتاريـة حترق  االكتفاء لسكان ا

إضـــافة إىل ببـــ  املزروعـــات ، اإلفريرقةـــة واألســـواقحمـــل تيـــادل بـــني أســـواق املدينـــة، وأســـواق العـــمال، 
 .3الرقابلة للتسوي  كالفلفل واحلناء

بدايـــة مـــن اجلريــــد  وكانـــت كـــل منتجـــات النخلـــة مســـتبملة يف احلةــــاة الةومةـــة لســـكان املدينـــة،
واجلذوع يف اليناء، وصواًل إىل السبف يف صناعة األيياق والرقفف، اليت كانت تبد من السلع املصدرة 

أو املرقايضـة، مرقابـل جلـب السـلع املتـوفرة  من املدينة، إضـافة إىل التمـر، لليةـع يف أسـواق بـالد السـودان
، مرقابـــل جلـــب معـــترقات اإلفريرقـــياجملففـــة والبيةـــد. أو أســـواق العـــمال يف أســـواقهم، خاصـــة اللحـــوم 

                                                 

 .14اليسةط يف أخيار متنطةط، صالرقول  - 1
 .58تاسع ععر هجريني، صإقلةم توات خالل الرقرنني الثامن ععر وال - 2
 .113توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها، ص - 3
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 .1احللةب، واملنتجات احلةوانةة ككل

تربةــة احلةوانــات نعــا  اقتصــادي مبدينــة متنطــةط؛ نظــراً  : ال تكــاد تبتــربتربيــة الحيوانــات -2
            ،اً منزلةــــ اً نعــــايكوهنــــا للطيةبــــة الصــــحراوية للمدينــــة، واحنســــار األراضــــي الرعويــــة هبــــا، فهــــي ال تتبــــدى  

يف أغلــب األحــوال لســد حاجــة املــريب نفســه. فكانــت املدينــة تبتمــد علــى أســواق الســودان  ال يكفــي
ـــالتمور، أو  الغـــريب، والعـــمال اجلزائـــري يف ســـد حاجاهتـــا مـــن اللحـــوم ومعـــترقات األليـــان، مبرقايضـــتها ب

 .2شرائها بثمن التمور املياعة يف أسواقها

ــــة: -3                إن احلــــرف والصــــناعات الةدويــــة عرفــــت ازدهــــارا كيــــرياً  الحــــرف والصــــناعات اليدوي
، وبــإجالء بــالةهودخمتصــة ة لفــكة مبتــرب هــذه احلــرف مــع ازدهــار التجــارة هبــا، ونعــا  األســواق، و لــت 

حةـــث كانـــت حـــوانةتهم   ؛الةهـــود مـــن املدينـــة، انترقلـــت هـــذه احلـــرف إىل غـــريهم وبرقةـــت بيرقـــاء الســـوق
 متجاورة يف سوق املدينة، ومن أهم هذه الصناعات واحلرف نذكر:

               ، إضــافة 3والــيت كانــت تككــز علــى صــناعة وصــةانة األدوات املســتبملة يف الزراعــة الحــدادة: -أ
يـدور يف دوامـة احلـرو  الداخلةـة ضـمن  اإلقلـةمه، أين كان 12و 11إىل األسلحة، خاصة يف الرقرنني

ككـل. إضـافة إىل النعـايات الـيت ميارسـها احلـدادون لصـةانة   اإلقلةمفتنة نمد وسفةان، اليت عصفت بـ
 .4وجتهري الرقوافل البابرة ألسواق املدينة

ــــاء واألبــــوا ، وصــــناعة الصــــنادي  حلفــــا   النجــــارة: -ب كانــــت منحصــــرة يف مــــا يتبلــــ  بالين
، أن أسواق املدينـة كـان هبـا صاحب الرقول اليسةطيذكر األمتبة، وألغرا  جتارية حلمل سلع الرقوافل، 

 .5وستون حانوتاً للنجارين ةاال ائ

 

                                                 

 ن.اتيادل الذي كان يستفةد منه الطرفعلى الروايات العفوية لنزول محةان بتمنطةط وال اً اعتماد - 1
مةالديني، هرباش زاجةـة، 19و18هجريني  13و12الوضع االقتصادي بإقلةم توات من خالل خمطو  نوازل الغنةة يف الرقرن - 2

أيروحــــة دكتــــوراه، إشـــــراف بــــن نبةمــــة عيـــــد احلمةــــد، كلةــــة البلـــــوم اإلنســــانةة واحلضــــارة اإلســـــالمةة، جامبــــة وهــــران، اجلزائـــــر، 
 . 219م. ص2011/2012

 .113تمبات الواحات وتار ها، صتوات مسامهة يف دراسة أل - 3
 .116توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها، ص ينظر - 4
 .03الرقول اليسةط يف أخيار متنطةط، ص - 5
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صــناعة احللــي علــى كافــة مــدن  احتلــت مدينــة متنطــةط الصــدارة يف ألــال صــناعة الحلــي: -ج
الفضـةة، وور  ببـ  و  الـذين سـكنوا املدينـة  برعـوا يف صـناعة احللـي الذهيةـة ، حةـث أن الةهـوداإلقلةم

 .1حرفةي املدينة هاته احلرفة فةما يتبل  باحللي الفضةة

ذلا مصــدراً مهمــاً للثــروة وتغذيــة احلةــاة االقتصــادية للمدينــة، مثلــت التجــارة أنــ التجــارة: -4
ومــدها بالســلع الــيت نتاجهــا الســكان وال تنتجهــا مــدينتهم. فســكان املدينــة وإن كــانوا مالكــاً ل راضــي 

               فــــإن نعـــــايهم مل يكــــن الزراعـــــة، العتمــــادهم علــــى البيةـــــد واتماســــني فةهـــــا، أمــــا األحـــــرار الزراعةــــة،
، إضــافة إىل اإلفريرقــي، ومــدن العــمال فكــان نعــايهم األساســي التجــارة، خاصــة مــع الســودان الغــريب

 أســوق املدينــة مــع الرقوافــل البــابرة ملــدينتهم للتجــارة أو احلــ ؛ باعتيارهــا حمطــة يف أهــم يريــ  جتــارهتم يف
 .2يربط بني مدن ما ببد الصحراء يف السودان، وبلدان املغر  األقصى، واألوسط واألدىن

               ومـــن أهـــم الســـلع التجاريـــة يف املدينـــة التمـــر، فهـــو أهـــم مـــا تصـــدره املدينـــة ل ســـواق األخـــرى، 
                مصــــــدر البملــــــة لــــــديها، أمــــــا الســــــلع املســــــتوردة فتتمثــــــل يف اللحــــــوم ومعــــــترقات األليــــــان والصــــــوف،و 

، أمـــا مـــدن الســـودان فتبتمـــد علةهـــا يف جلـــب اللحـــوم اجملففـــة، الـــيت تبتمـــد فةهـــا علـــى مـــدن العـــمال
 والبيةد.

وسـوقهم يف ألـال الوسـاية التجاريـة،   إىل الدور الـذي لبيـه جتـار متنطـةط اإلشارةكما ال تفوتنا 
البكــس، مــن خــالل و  ،ســلع العــمال إىل مــدن الســودان إيصــالفكــان مــن ضــمن نعــاياهتم التجاريــة 

تتسـأل لبـابري املدينـة، والـيت وصـلت أوجهـا قوافل يتولوهنا، أو من خالل عرضها يف سوق املدينـة حـى 
حــني كــان التجــار يرقصــدون املدينــة مــن أجــل الســوق، ولــةس باعتيارهــا حمطــة قوافــل، فهــذا كــان يــوفر 

 .3ها، ونفاذ السلع اليت نملوهنا لليةعء السلع اليت يرقصدون شراريعلةهم معرقة السفر، بتوف

                                                 

 .230الوضع االقتصادي بإقلةم توات من خالل نوازل الغنةة، ص - 1
 .113ينظر توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها، ص - 2
تـــوات مســـامهة يف دراســـة ألتمبـــات الواحـــات  ؛63إقلـــةم تـــوات خـــالل الرقـــرنني الثـــامن ععـــر والتاســـع ععـــر هجـــريني ، ص - 3

 .97-95وتار ها، ص ص
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 : األهمية االقتصادية لمدينة تمنطيط ثانيالالفرع 

          بامهةــــة اقتصــــادية ألنــــه كــــان يــــؤمن املبــــرب اآلهــــل بالســــكان وســــط الصــــحراء  متتــــع إقلــــةم تــــوات
يت أمهةتهــــا فرقــــد اكتســــ اإلقلــــةمترقــــع وســــط هــــذا  بــــني مشــــال إفريرقةــــا وجنوهبــــا، ونظــــراً لكــــون متنطــــةط

 أيضاً. اً وسوق ،التجارية تتخذ من املدينة مركز عيور واسكاحة فالرقوافل؛ االقتصادية من أمهةته

تتجلى مكانة املدينة االقتصادية يف كوهنا ترقع  :محور تمنطيط في تجارة القوافألأهمية  -1
الغــريب، مــع مــا قدمتــه مــن أمــان ومحايــة للرقوافــل الــيت تبــرب  يف يريــ  الرقوافــل خاصــة مــن وإىل الســودان

والـذي كثـرت بـه الغـارات وصـارت الرقوافـل بـه ؛ الصحراء، ما جبلها حتل حمل الطري  البابر مبدينة بودة
وهــي أعلــى تلــا  ييرقــول فةهــا: "ولرقــد كانــت بــود علــى املــال وال الــنفس. فنجــد ابــن خلــدون مناتــ ال

، مث أمهلـت ملـا الثغـر األخـري مـن أعمـال مـايل اآلتـنو هي الركـا  إىل  الغر  من السوس ةبناحةالرقصور 
لـا وهنجـوا الطريـ  تويبكضون رفاقها، فككـوا  بلتها،صارت األعرا  من بداية السوس يغريون على سا

 . 1من أعلى متنطةت" إىل بالد السودان

، كمـا وجند ابن خلدون يعري إىل أن فواكه بالد السودان كانت متر بطري  متنطةط من تلمسان
 2.األقصى ومايل املغر  يعري إىل أهنا حمطة للتجار املكددين بني

 3وميكن حصر األسواق اليت ارتيطت هبا جتارة الرقوافل اليت كانت متر على املدينة يف:

 أسواق السودان الغريب، -أ

 باملغر  األقصى، ومراكش وسجلماسة أسواق تافةاللت - 

 ،وجنو  تونس ويرابلس وغات أسواق غدامس -ج

 رببر الضاربة جنو  توات.وال قيائل الطوارق -د

 ي.أسواق العمال اجلزائر  -ز

                                                 

 .77، ص7البرب وديوان امليتدأ واترب،ج - 1
 . 77، ص7.ج70، ص1، جنفسه - 2
 .70، صإقلةم توات خالل الرقرنني الثامن ععر والتاسع ععر هجريني - 3
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 إىل جانــــب األمـــــن ومحايــــة الرقوافــــل التجاريـــــة، أهميــــة مدينــــة تمنطـــــيط كمركــــز عبــــور: -2
 مدينــة متنطــةط تفرقــد قــدم واالســترقالل السةاســي الــذي جبلهــا تتيــادل مــع مجةــع الــدول احملةطــة هبــا،

خـدمات لوجســتةة أخـرى مبفهــوم البصــر للرقوافـل الــيت اختـذهتا مركــزاً للبيــور، متثلـت أساســاً يف اتــدمات 
اليت حتتاجها الرقوافل، واحلـرف الـيت تضـمن  ـم الصـةانة خاصـة احلـدادة والنجـارة، وازدهـر هبـا الصـرف، 

دهــرت صــناعة الصــابون، وانتعــرت احلمامــات إضــافة إىل تــوفري املــاوى، واملؤونــة باألســبار املناســية، واز 
ات التجاريــة الــيت تبرقــد باملدينــة وذلــا حتــت إشــراف هة،ــات رق. إضــافة إىل تــوفري املرافرقــة للصــف1باملدينــة
 اليت كانت حترص على ضيط املكايةل واملوازين وتواة  الصفرقات، والفصل يف اتصومات. 2خاصة،

نظــراً للنعــا  الــذي كانــت تبرفــه التجــارة عــرب يريــ  الرقوافــل املــار  أهميــة ســون تمنطــيط: -3
األقصى، وسلع  باملدينة، ازدهرت أسواق املدينة وتنوعت السلع املبروضة هبا من سلع العمال واملغر 

                لــــذي جبــــل الرقوافــــل ترقصــــدها للتجــــارة، مســــتغنةةالغــــريب، إضــــافة إىل الســــلع احمللةــــة، األمــــر ا الســــودان
               رقوافــــل الرقاصــــدة بةــــت اهلل احلــــرام،للهبــــا عــــن البيــــور إىل األســــواق األخــــرى، واألمــــر كــــذلا بالنســــية 

 3فكانت تتمول منها لتوفر السلع هبا وباسبار منخفضة.

فـاعلم أن متنطـةط اسـم املدينـة  :"التجارية يرقـول ابـن بابـا حةـدة وكخالصة ألمهةة مدينة متنطةط
            يف إقلــــةم تــــوات، وهــــي هبــــا قاعــــدة اجتمــــع فةهــــا البلــــم والواليــــة واإلمــــارة والديانــــة والرياســــة، انتصــــيت

ن ال يسـتغين عنهـا غـين وال زاهـد، ملـا فةهـا مـن الـدين، هبا األسواق والصنائع والتجارة واليضائع، وكاد أ
 وترت،ــيفهــي مــورد الركيــان، وحمعــر البربــان، ورئةســة اليلــدان، تنصــت لعــبرها اجلــريان، ويردهــا الظمــ ن، 

 4هبا التجار يف األوان، وال يرقتنع ذو سلبة إال بسبرها."

                                                 

 .03الرقول اليسةط يف أخيار متنطةط، ص - 1
 .68إقلةم توات خالل الرقرنني الثامن ععر والتاسع ععر هجريني، ص - 2
.إقلـةم تـوات خـالل الرقـرنني الثـامن ععـر والتاسـع 127-117توات مسامهة يف دراسـة ألتمبـات الواحـات وتار هـا، ص ص - 3

 .69ععر هجريني، ص
 .14، صالرقول اليسط يف أخيار متنطةط - 4
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 المطلب الثاني: المكانة العلمية لمدينة تمنطيط 
لبــدة أســيا  أمههــا اســترقطاهبا للبلمــاء  مكانــة علمةــة يف إقلــةم تــوات متنطــةطاكتســيت مدينــة 

 .اإلقلةمالوافدين، أو البابرين  ا، ولبيت هبذا دوراً هاماً يف احلةاة البلمةة يف 

  الفرع األول: : أسباب الدهار العلوم الشرعية بالمدينة

املكانة البلمةة اليت اكتسيتها مدينة متنطةط ترجع ألسيا  عدة ميكن ترقسـةمها إىل أسـيا  إن 
 جغرافةة، أسيا  سةاسةة، أسيا  دعوية وأسيا  اقتصادية.

ــــة: -1 ــــة كانــــت حمطــــة يف يريــــ  الرقوافــــل إىل احلــــ   األســــباب الجغرافي ــــل يف أن املدين وتتمث
نــة املدينــة، األمــر الــذي اســتهوى الكثــري مــنهم لإقامــة للبلمــاء ويليــة البلــم مــن مباي حوالتجــارة، مــا مســ

أو الذين خرجوا من بلداهنم إنكاراً للفسـاد الـذي عـم فةهـا.  تالصراعاا، خاصة البلماء الفارين من هب
ــــم فوجــــده  ــــه لطلــــب البل ــــة، فمــــنهم مــــن كانــــت رحلت            واألمــــر كــــذلا بالنســــية لطــــال  البلــــم يف املدين

املدينـة تبتـرب و  .1كانت رحلته لغري ذلا فوجد حلرقات التدريس هبا فانتهـل منهـايف املدينة، ومنهم من  
ــــم فمنهــــا يركيــــون للحواضــــر األخــــرى لطلــــب البلــــم، وقــــد يســــتغنون                   حمطــــة للمســــافرين، ويــــال  البل

 .البلماء علةهاعن بب  الرحالت، لتوافد 

مل تكــن ختضـــع يف مبظــم أوقاهتـــا  اإلقلـــةمكيرقةـــة مــدن   ألن متنطــةط األســباب السياســـية: -2
                 حلكـــم ســــلطان مبــــني، إال مــــا كــــان مــــن التيبةــــة الصــــورية الــــيت تنحصــــر يف مجــــع الضــــرائب واإلتــــاوات، 
      وهـــذا يـــتالءم مـــع الظـــروف الـــيت كانـــت تضـــطر البلمـــاء إىل اتـــروج مـــن أويـــاهنم، إضـــافة إىل الكحةـــب

ها، بدايــة ئلـذي كــانوا جيــدوه مــن ســكان املدينـة والتســهةالت والبــرو  الــيت كانــت تـوفر  ــم مــن ر ســاا
         ، وســـكن يف مســــاكنهم، وكـــذا العــــة  عمــــر حَممــــدالــــذي رحيـــت بــــه قيائـــل أوالد  مـــن اإلمــــام اليطـــوي

 ي      ومتسـا قيةلـة أوالد علــ نـي املنةـاريأبـو وابنةــه،  والعـة  سـةدي  عمـر اليـازبـن موسـى بـن حممـد بـن 
 2بيرقائه وقيةلته باملدينة. بن موسى

                                                 

 أحد أولةاء املدينة الصاحلني. كما هو احلال مع العة  سةدي ناجم،  - 1
ينظــر ترمجــة وجةــزة لــيب  علمــاء إقلــةم تــوات، حممــد البــامل اليكــراوي، خمطــو  مبكتيــة حممــد البــامل، حاســي الرقــارة، املنةبــة،  - 2

 .09-01اجلزائر، دون رقم، ص ص
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          الئــم ميتغـــاهم البلمــاء الـــذين اســترقروا باملدينـــة إضــافة إىل كوهنـــا تُ إن  الدعويـــة:األســباب  -3
ا وجـــدوه مـــن حاجـــة النـــاس للبلـــم، مبـــ ؛خصـــية للـــدعوة اً مـــن االرحتـــال عـــن أويـــاهنم، فهـــي تبـــد أرضـــ

وتبطعـــهم لـــه، فاختـــار ببضـــهم اليرقـــاء باملدينـــة لســـد هـــذا الـــنرقص، فينـــوا املســـاجد، وعرقـــدوا حلرقـــات 
 ككل.   اإلقلةمس، حى ارتضاهم الناس قضاة يفصلون بني أهل املدينة، وأهل التدري

، فهــذا وحــده ميثــل اً اقتصــادي اً وتتمثــل يف كــون املدينــة كانــت قطيــ األســباب االقتصــادية: -4
         عنصـــر جـــذ  للجماعـــات اليعـــرية مبـــا فـــةهم البلمـــاء، فاملدينـــة تتـــوفر هبـــا ســـيل كســـب البـــةش، ســـواء

أدوات الكتابـــة و مـــن التـــدريس أو الزراعـــة وحـــى التجـــارة، والرقضـــاء، إضـــافة إىل ازدهـــار جتـــارة الكتـــب، 
 والورق والصمو يف أسواقها.

فاجملتمع التمنطةطي كان يرقدر البلم والبلماء فكل البائالت والرقيائـل  أسباب اجتماعية: -5
يتسـابرقون لتحصـةل البلـم، وكـذا مـدن  هـاءأبنااملرقةمة باملدينة كانت تطمح ألن تنجب عاملاً، ما جبل 

تـدريس، لبـدم انرقطـاع حلرقـات التبلـةم هبـا مـن علمـاء أجـالء لالـيت اعتـرب ألتمبهـا املدينـة هـدفاً ل اإلقلةم
ــــة فيدايــــة مــــن اإلمــــام اليطــــوي ــــذي خلــــف العــــة   ، مث التدلســــي،ذاع صــــةتهم قيــــل وصــــو م للمدين ال

مـــام وابـــن عمـــه؛ الباملـــان الوافـــدان علـــى املدينـــة، واللـــذان تتلمـــذا علـــى يديـــه هبـــا، وكـــذلا اإل البصـــنوين
. فكانـــت املدينـــة تغـــين الكثـــريين عـــن الـــرحالت ، مث علمـــاء البائلـــة اليكريـــة، وأبـــو نـــي املنةـــارياملغةلـــي

 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  
 ة مسترقراً  م، والبلماء الذين استرقروا يف املدينة وأاروا رصةدها املبريف:اليت جبلت املدين

ويبـد أول البلمـاء الوافـدين علـى املدينـة؛ حةـث حـل  :الشيخ عيسى بن محمد البطـوي -1
تـــدريس، وشـــةد هبـــا اجلـــامع الكيـــري، لحلرقتـــه ل، وعرقـــد هبـــا حَممـــده، وأقـــام برقصـــية أوالد 714هبـــا ســـنة 

 1شهدت له اجلماعة التواتةة بالبلم والورع واألخالق، فارتضته قاضةاً علةها.

                                                 

وأعالمها من الرقرن التاسع إىل الرقرن الرابع ععر  النيذة يف تاري  توات. 2-1ترمجة وجةزة ليب  علماء إقلةم توات، ص ص - 1
 .80، ص2005، دار هومة، اجلزائر، 1عيد احلمةد،   بكري هجري، 
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كـان عاملـاً   :م(1467-ه872)تالشيخ عمرو بـن موسـى بـن محمـد بـن عمـر البـال -2
هربــاً مــن الفتنــة وبطــش ملــوك  م1406-هـــ809ســنة ، انترقــل إىل متنطــةطمــن أهــل اجلــاه واملــال بفــاس

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 بيــول  وتــويف هبــا 

 .1حَممدأمانة لرقيةلة أوالد  والتهامي بنةه املؤمونإكاً خلفه ، تار م1467-هــ872سنة

-هــــــ815نـــــزل بتمنطـــــةط ســـــنة  (م1436-هـــــ840)تيحـــــي المنيـــــاريأبـــــو الشـــــيخ  -3
صـةته لبلمـه وورعـه، ولـدوره  فـذاعاألقصى، فبمـل فةهـا مبلمـاً ومصـلحاً،  ، قادماً  من املغر م1412

، فكــان لــه الفضــل اإلقلــةم، فولتــه اجلماعــة التواتةــة قضــاء يف إصــالح ذات اليــني يف فتنــه نمــد وســفةان
العرعي يف وقته. و ـل  إيارهايف إحضار املكايةل واملوازينإىل املنطرقة، فازدهرت املبامالت التجارية يف 

  .2م1436-هــ840إىل أن وافته املنةة سنة عتغالً بالرقضاءم

ـــــق التدلســـــي يـــــديرإالشـــــيخ يحـــــي بـــــن  -4 ـــــن عتي ـــــة  (م1472-ه877)ب حـــــل باملدين
ــــ845ســـنة وغـــريه عرقـــد حلرقتـــه  ،، أخـــذ عـــن اإلمـــام ابـــن زاغـــواً وكـــان عاملـــاً فرقةهـــاً لغويـــ 3،م1441-هـ

لتحفةا الرقرآن، وقواعد اللغـة، أعطـى املدينـة نعـاياً علمةـاً ملـا عـرف عنـه مـن غـزارة البلـم، تـوىل قضـاء 
، املغةلـي اإلمـام، مـن أهـم يليتـه 4تـويف يف قسـنطةنةـ، مـ1472-هــ877إىل أن وافته املنةة سنة  اإلقلةم

 .  5وعيد اهلل البصنوين

     نــــزل بتمنطــــةط مهــــاجراً  :(م1520-هـــــ927)تالشــــيخ ســــيدي عبــــد ا  العصــــنوني -5
بــن  هـــ، تتلمــذ إضــافة إىل شــةوخه بتلمســان، علــى يــد العــة  نــي862ســنة  مــن تلمســان مــع عائلتــه

-هـــ914، مث اعتــزل الرقضــاء ســنةأجنــب تالمةــذه، تــوىل الرقضــاء ببــده، فكــان إيــدير بــن عتةــ  التدلســي

                                                 

، أدرار، بن سةد اليكري، خزانة أوالد الرقاضـي، متنطـةط اإلخوان باخيار بب  السادة األعةان، اليكري بن عيد الكرمي إعالم - 1
 .3اجلزائر، بدون رقم، ص

 .4-3ترمجة وجةزة ليب  علماء إقلةم توات، ص ص. 30الرقول اليسةط يف أخيار متنطةط، ص - 2
 .24درة األقالم، ص - 3
 .متنطةطأنه دفن يف ترمجة وجةزة يذكر صاحب  - 4
. 637، ص1م، ج2000نةل االبتهاج بتطريز الديياج، أمحد بابا، حترقة  عيد احلمةـد عيـد اهلل ا رامـة، دار الكتـا ، لةيةـا،  - 5

 .09، صوبكراوي حممد البامل: ترمجة وجةزة ليب  علماء إقلةم توات
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  1 .م1508

ــد الكــريم المغيلــي -7 ــن عب  اإلمــام املصــلح. :(م1503-هـــ909)تالتلمســاني محمــد ب
عيـد اجليـار حممـد بـن . وأخذ عنه العـة  اومجاعة غريمه الثباليب، العة  السنوسي عيد الرمحنأخذ عن 
، شــرح مواضــع ، مصــياح األرواح يف أصــول الفــالحلــه اليــدر املنــري يف علــوم التفســري .2وغــريه الفجةجــي

 .3، وتالةف يف املنهةات، وغريهم كثريمن املختصر وحاشةة علةه، شرح بةوع اآلجال من ابن احلاجب

-هــــ870ســـنة زمـــن شـــةخه نـــي بـــن إيـــدير بـــن عتةـــ  التدلســـي كـــان أول قدومـــه إىل متنطـــةط  
إىل تــوات،  ، وهــو أول مــن أدخــل الطريرقــة الرقادريــة4م1477-هــــ882، مث عــاد إلةهــا ســنة م1465

وســةطرهتم علــى املدينــة، دخــل إارهــا يف مراجبــات فرقهةــة مــع قاضــي  متنطــةط وكــان لــه موقــف مــن يهــود
ومواجهــات مــع قائــد املدينــة وقتهــا؛ العــة  عمــر بــن عيــد  -الرقاضــي عيــد اهلل البصــنوين-متنطــةط وقتهــا

 .5م1503-هـ909وتويف به سنة ه ملغادرة املدينة فاسترقر برقصر بوعلي؛ األمر الذي أدى بالرمحن

الفــرع الثالــث: أهــم علمــاء مدينــة تمنطــيط ودورهــم فــي الحيــاة العلميــة ل قلــيم خــالل 
 هجريين 13و 12القرنين 

ن املدينـــة مـــدت إباســـترقطا  البلمـــاء لتنعـــةط حركتهـــا البلمةـــة، بـــل  مدينـــة متنطـــةط مل تكتـــف  
 .وخارجــه اإلقلــةمهــا ســامهوا يف تنعــةط وإاــراء احلةــاة البلمةــة يف ئالتــوايت وغــريه ببلمــاء مــن أبنا اإلقلــةم

يف احلةـاة البلمةـة لإقلـةم  ماملدينـة وإبـراز دورهـ أبنـاءلبلماء مـن ا وسنحاول من خالل هذا الفرع حصر
 خالل هذه الفكة.

والــده أخــذ البلــم عــن  :(م1721-هـــ1134)تمحمــد بــن عبــد الكــريمبــن عبــد ا   -1
 مةمــون، توجــه لتاً شــاعر  اً ةهــا مترقنــاً، وأدييــبــن عيــد الكــرمي، وعمــه العــة  ســةد اليكــري، فصــار فرق حممــد

                                                 

 .9وجةزة ليب  علماء إقلةم توات، ص. ترمجة 3إعالم اإلخوان باخيار بب  السادة األعةان، ص - 1
، احلمدي أمحد، مكتية اإلرشاد لطياعة -اإليار املبريف والتبامل مع املكانةة-ينظر الفرقةه املصلح حممد بن عيد الكرمي املغةلي - 2

 .35-19م، ص2012والنعر والتوزيع، اجلزائر، 
بــن علــي بــن ســامل خملــوف، حترقةــ  عيــد اجملةــد خةــايل، دار  شــجرة النــور الزكةــة يف ييرقــات املالكةــة، حممــد بــن حممــد بــن عمــر - 3

 . 395، ص1م، ج2003الكتب البلمةة، لينان، 
 .24درة األقالم، ص - 4
 .5ترقةةد يف تاري  متنطةط، ص - 5
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 .1لةبلم الناس أمور دينهم، فاسترقر هبا إىل أن وافته املنةة

أخـذ البلـم علـى يـد والـده  :(م1726-هــ1139)تمحمد الصـال  بـن سـيد البكـري -2
، واإلخـالص، فصار عارفا باصول الدين والسنة، عـرف عنـه البـدل والثرقـة والفطنـة العة  سةد اليكري
 اإلحةــاء، وذكــر أنــه كــان يــدرس باحــد جوامبهــا كتــا  مث انترقــل إىل مدينــة ترقــرت درس مبدينتــه متنطــةط

وجـو  ختلـةص املصـحف مـن املزبلـة : مـن النـوازل الـيت أفـى فةهـا رمحـه اهلل. مبدينـة ترقـرت، وتـويف للغزايل
  .2ألن تركه اختةاراً ردة ؛قيل التةمم وهو جنب

    درس بتمنطـــةط  :(م1729-هــــ1142)تعبـــد القـــادر بـــن البكـــري بـــن عبـــد الكـــريم -3
للدراسـة، وببـد عودتـه  اشـتهر بـالبلم والـورع والزهـد يف الـدنةا، سـاعةاً  ذن له والده فتوجه إىل مصـرأمث 

، والـدهنةابة عـن ، كان قاضةاً هبا من أر  قورارة يف قضاء حوائ  الناس، سكن رمحه اهلل بلدة إقسطن
 .3حى وفاة والده

عـــرف  (م1774-1670=هـــ1188-1081)محمــد بـــن البكـــري بــن عبـــد الكـــريم -4
، والعــة  ســةدي حممــد أبةــه والعــة  ســةدي علــي بــن حنةــين عــنبــالبلم والــورع والزهــد، والكــرم، أخــذ 

، مبياركـــة إخوانـــه الثالاـــة، وتةمـــي ، حـــيس علةـــه والـــده الزاويـــة الـــيت أنعـــاها بـــني متنطـــةطالصـــاد املةمـــوين
فر مواردها من خـالص مالـه، بربكتـه وبركـة شـةخه، وأحلـ  و هــ فاحسن تسةريها، و 1117فانترقل  ا سنة

 .4هبا ما اشكاه من عرقار ألاور

كان رمحه اهلل   :(م1806 -ه1221)بن البكر ي محمد بن البكري بن عبد الكريم -5
 .5عاملاً فرقةهاً، تفوق يف الطب وفنونه

يف تبلةمـه لغــريه، و  داً يف يلـب البلـمك ـكــان رمحـه اهلل مُ   :عبـد القـادر بـن محمـد الصـال  -6

                                                 

 .142النيذة، ص - 1
، أدرار، بـدون متنطـةطجوهرة املباين فـةمن ايـت لـدي مـن علمـاء االلـف الثـاين، حممـد بـن عيـد الكـرمي، خزانـة أوالد الرقاضـي،  - 2

 .8-7رقم، ص ص
 .146-145النيذة، ص ص  - 3
 .154-146. النيذة، ص ص34-33جوهرة املباين، ص ص  - 4
 .154ص ، النيذة - 5
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 .1الورع والزهد والتواضعو  عرف بالبلم

            :(م1845-هــــ1261)تالكـــريم الحاجـــببـــن عبـــد بـــن محمـــد عبـــد ا  عبـــد ا   -7
لـه يف مــريا  أجـداده مــن البلـم نصــةب، حـى نيهــه أحـدهم أنــه ابـن البلمــاء وال يبـرف أبســط  مل يكـن

جتــه ا، و اً وقــوداً وقــرايةس وأقالمــاملســائل، فكــرب ذلــا يف نفســه، فيــاع جاريــة كانــت لــه، واشــكى بثمنهــا 
، فـاعتكف فةهـا أربـع سـنوات، حـاز فةهـا اليليـايل الـرمحنقاصداً العة  سةد احلاج حممد بن عيد  ةمللوك

             ، مث عـاد لتمنطـةط عاملـاً، فاقـام فةهـا مبلمـاً مفتةـاً، لـه تـ لةف مفةـدة منهـا شـرح اإلجـازةالسي  ونال هبا 
 .2ابن مجاعة، وحاشةة على املختصر على

كـان عاملـاً بـاملنط  وأصــول : أحمـد البـدوي بـن المحضـي بـن عبــد الكـريم بـن البكـري -8
أخــذ عــن والــده،  مث انترقــل إىل ملوكــة عنــد العــة  عيــد البزيــز بــن حممــد  .الفرقــه، والفــرائ ، واألحكــام

 .3متنطةط حظه من البلوم، عاد إىل ، فلما استوىفاليليايل الرمحنعيد 

          أخـــــذ البلـــــم :(م1845-1813=ه1261-1228)محمـــــد بـــــن أحمـــــد البـــــدوي -9
إىل ملوكــة لةغــكف مــن حبــر العــة  عيــد البزيــز بــن ســةد احلــاج، مث عــاد لتمنطــةط  عــن والــده، مث انترقــل

، أقيـل علـى أبـوا  واإلفتـاءفتوىل اتطابة باملسجد البتة  باوالد علي بن موسى، فتصدر فةـه للتـدريس 
  تــدكلتنيالعــورى فرتيهــا، وخــط نســخة مــن صــحةح اليخــاري، تــويف رمحــه اهلل يف رحلتــه إىل احلــ ، بــ

 .4م1845-ه1261، سنة وغدامس

أخذ البلم يف متنطـةط، فحفـا  :محمد الجزولي بن محمد بن عبد الكريم الحاجب -10
،، اهــتم جبمــع الكتــب، وخطهــا، فخلــف مكتيــة الباصــمةة نظــمو  ابــن مالــا ، وألفةــةالرقــرآن، واملختصــر

ارية، من بني أهم ما خطـه فةهـا بةـده نـذكر نسـخة مـن الرقـرآن الكـرمي، ونسـخة مـن املختصـر مـع شـرح 
  .5الدردير

 
                                                 

 .162النيذة، ص  - 1
 .166-163. النيذة، ص ص44-41ترمجة وجةزة ليب  علماء إقلةم توات، ص ص - 2
 .166النيذة، ص  - 3
 .168-166. النيذة، ص ص40-39ترمجة وجةزة ليب  علماء إقلةم توات، ص ص - 4
 .169-168النيذة، ص ص - 5
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ــــن ســــعيد العــــالم -11        ألساســــةات يف البلــــماأخــــذ  :(م1880 -هـــــ1298)تمحمــــد ب
تتلمذ على يد العة  سـةدي عيـد البزيـز بـن سـةد احلـاج، مث عـاد ملدينتـه انترقل إىل ملوكة يف متنطةط مث 

  .1فةها للفتوى، والتدريس فتصدر

 الرقاضـي اليكـري بـن عيـد الكـرمياملدروسة أيضاً:  ةعلماء املدينة خالل هاته الفك  برزأومن بني 
 عند احلديث عن الرقضاء يف إقلةم توات.  ا، سنذكر ترمجتهمالرقاضي عيد الكرمي بن اليكريو 

          حممـــــد  ،عيـــــد الكـــــرمي احلاجـــــب بـــــن حممـــــد الصـــــادو  ،بـــــن عيـــــد الكـــــرمي الرقاضـــــي عيـــــد احلـــــ و 
         عنــد احلــديث عــن مــنه  الرقاضــي  ا، ســنذكر ترمجتهمــبــن عيــد اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن عيــد الكــرمي

 .يف الرقضاء عيد احل  بن عيد الكرمي

 : تراجع المكانة العلمية لمدينة تمنطيط لصال  قصور تيمي الرابعالفرع 

اهر تراجــع املكانــة البلمةــة للمدينــة لصــاد بدايــة مــن هنايــة الرقــرن الثــاين ععــر بــدت جلةــاً مظــ
 ، وهذا راجع ألسيا  عديدة تتمثل يف:وقطب ملوكة تنةالنقصور تةمي، بظهور قطب 

 متةز معاي  وعلماء يف إقلةم تةمي خاصـة العـة  عمـر بـن عيـد الرقـادر األسباب العلمية: -أ
 اإلقلــةم( الــذي ســافر لطلــب البلــم مــن خــارج م1739-ه1152بــن أمحــد بــن يوســف التنــةالين)ت 
مـا أضـفى  .فتوافـد علةـه الطليـة والبلمـاء مـن كـل أحنـاء تـوات تنـةالنالتوايت، فتمةز ومتةز درسـه يف زاويـة 

-هـــ1244)تاليليــايل الــرمحنوحممــد عيــد  ،مــد بــن عيــد اهلل الونرقــايلحمَ و  2حركةــة علمةــة علــى الزاويــة،
إال أن صةته فاق أعـالم  ، تنةالنو  أن رحلته البلمةة مل تتبد حدود مركز متنطةط ( الذي رغمم1828
 . 3بنه على هذا املستوى ملدرسته مبلوكةاحى استح  الرقضاء، وحافا  متنطةط،

ألمهةـة  اً تراجبـ ،هجريني 13و 12ونالحا من خالل استبراضنا لبلماء املدينة خالل الرقرنني 
حةـــث جنـــد أن علمـــاء املدينـــة يف أواخـــر الرقـــرن الثالـــث ععـــر مل تبـــد املدينـــة تكفـــةهم  ؛املدينـــة البلمةـــة

 ببد حتول الرقضاء إلةها.  اإلشباعهي وجهة التبلم ومركز  لتحصةل البلم، وصارت ملوكة

 
                                                 

 .169النيذة، ص  - 1
 .22-21جوهرة املباين، ص ص - 2
 .32-31، ص صنفسه - 3
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خر ما تراجع باملدينة ببد تراجع آكانت   فاملكانة البلمةة ملدينة متنطةط أسباب سياسية: -ب
بفبــل الصـراع الـداخلي، وضــبف اقتصـادها، وانترقـال الرقةــادة  اإلقلـةمقوهتـا وتالشـي سـةطرة املدينــة علـى 

، الذي ساهم يف تدهور املدينة بسـيب الغـارات الـيت كـان يعـنها يف إيـار حـر  نمـد تةمي قصورإىل 
 تةمي. قصورإىل  اإلقلةمهذا التدهور بانترقال مركز  قضاء  انتهى، و وسفةان

ومـن يف حـزهبم  أهـل تةمـي  وجتر  بكاجع الرقوة البسكرية ملدينة متنطةط األسباب األمنية: -ج
الرقوافـل  انيسـترقطي اكانـ  انعلةهـا، فرقـدت املدينـة الرقـدرة علـى تـوفري األمـن واالسـترقرار الـذي اإلغارةعلى 

 التجارية ويال  البلم.

  



 41   هـــ13و 12األول: حاضرة تمنطيط خالل القرنين الفصل

 المبحث الثاني: التاريخ السياسي لمدينة تمنطيط 
  إلقلــةم تــواتتنطلــ  مــن دراســة التــاري  السةاســي  إن دراســتنا للتــاري  السةاســي ملدينــة متنطــةط

           مث نركز على إبراز رئاسة مدينة متنطةط لإقلةم، وأسيا  ومظاهر حتو ا  -وحدة التاري  واملصري-ككل
 إىل مرقايبة تةمي.

 : التاريخ السياسي إلقليم تواتاألولالمطلب 
، واأليمــاع اتارجةــة للســةطرة متةــز التــاري  السةاســي إلقلــةم تــوات بكثــرة الصــراعات الداخلةــة

إخضـــاع  ت، وحنـــاول خـــالل التـــاري  السةاســـي لإقلـــةم تســـلةط الضـــوء علـــى أهـــم حمـــاوالاإلقلـــةمعلـــى 
 ملت به.أ، وكذا أهم الف  الداخلةة اليت اإلقلةم

  الفرع األول: األطماع الخارجية في إقليم توات

– الطــرق املفضــلة للبيــور إىل دول إفريرقةــانظــراً للموقــع اجلغــرايف لإقلــةم الــذي يبتــرب واحــداً مــن 
 اإلقلــةمي تــوىل جــل حمــاوالت إخضــاع ذاألقصــى الــ وخاصــة مــن مــدن املغــر  -مــدن مــا ببــد الصــحراء

؛ اإلقلـةم، الـذي خطـط إلخضـاع 1لدوله املتباقية، واليت كانت بدايتها مع املهدي بن تـومرت املوحـدي
علـى رأس جةعـه،  3والطـاهر بـن عيـد املـؤمن 2مـن علـي بـن الطةـب كالً م  1124-هـ518فيبث سنة 

، كلفهما بتبةني الرقادة والرقضـاة، وحتصـةل الضـرائب واملغـارم، ولكـن اإلقلةموملا جنحا يف مهمة إخضاع 
أهل توات اشتكوا بان أرضهم ال يوجد هبا ذهب وال فضة، فامر عاملـه أن ترقـي  مـن خـراج األر ، 

 .4وباعه ل عرا  النازلني برقر  تلمسان

؛ ببــد احنســار قوهتــا، وضــبف علــى ســلطان الدولــة املوحديــة ولكــن ســرعان مــا متــرد أهــل تــوات
؛ يف مشـال املغـر  والزيانةة واملرينةة وصراع كل من الدولة احلفصةة سطوهتا، ومع سرقو  الدولة املوحدية

                                                 

الطريوشــي  هــ(: مؤســس دولـة املوحــدين، أخـذ عـن أبــو حامـد الغــزايل، إ لكةـا ا راســي، وأ يب بكـر524املهـدي بـن تــومرت)ت - 1
حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان بـن قةـامز الـذهيب، وغريه، له املرشدة وهي عرقةدة خمتصرة يف املـذهب األشـبري )سـري أعـالم النـيالء، 

 .(539، ص19جم،1985، 3تعبةب أرنا و  وأخرين، مؤسسة الرسالة  
 قائد مغريب مل نبثر على ترمجته. -  2
 قائد مغريب مل نبثر على ترمجته. - 3
 .2ترقةةد يف تاري  متنطةط، ص - 4



 42   هـــ13و 12األول: حاضرة تمنطيط خالل القرنين الفصل

، فكثــر الرقتــل اإلقلــةمعمــت الفوضــى السةاســةة واســتيد شــةوخ الرقيائــل بــاألمر، وســاد منطــ  الرقــوة علــى 
دفــع  ، وفرضــت علــى الرقيائــل الزناتةــةاإلقلــةمعلــى  وانبــدم األمــن، حةــث ســةطرت قيائــل عــر  املبرقــل

 .1وات  م؛ ومن منبهم إياها حاربوهااألت

، م1315-هــ715إىل تـوات سـنة  ، دخـل وايل سجلماسـةوببدما استرقر األمـر للدولـة املرينةـة
، فابرقى على ذلا مـن خـالل تبةـني الرقـادة مـنهم؛ وأوكـل إلـةهم اإلقلةمعلى  فوجد سةطرة عر  املبرقل

                    ، فكــان ذلــا لــيب  الوقــت، فهــذه الســةطرة مل هتــتماإلقلــةمهــم واســترقرار ء، لةضــمن والاإلقلــةمتســةري 
زوا ـــا، وبدايـــة و ، خاصـــة ببـــد تراجـــع قـــوة الدولـــة املرينةـــة اإلمهـــال إيـــار، فـــدخل يف اإلقلـــةموات اإال بإتـــ

 .2سةطرة الدولة السبدية

ومـــا وراءه  اإلقلـــةمجـــددت النةـــة ويمحـــت ملـــد نفوذهـــا إىل  وباشـــتداد ســـاعد الدولـــة الســـبدية
ـــــــــــــاجم الـــــــــــــذهب يف غـــــــــــــر  إفريرقةـــــــــــــا                      ، ومل يوفرقـــــــــــــوا يف ذلـــــــــــــا إال يف عهـــــــــــــد للســـــــــــــةطرة علـــــــــــــى من

            اإلقلــــةم إخضــــاعهـــــ( حةــــث جهــــز محلتــــه األوىل والثانةــــة، ومل يوفــــ  يف 981-950املنصــــور الــــذهيب)
احلملـة فإهنـا تـدخل مـن ؛ ووف  الوقائع املرويـة واملدونـة  ـذه م1585 -هـ990إال يف محلته الثالثة سنة

بــا  مفهــوم االســتبمار عنــوة ملــا كــان فةهــا مــن وحعــةة وغصــب وســفا للــدماء يف منطرقــة تةمةمــون؛ 
قيــل وصــول جــةش املنصــور، فــاول مــا وصــل اجلــةش  ولرقــد وصــلت أخيــار هــذا الــيطش ملدينــة متنطــةط

، رفرقـــه قـــواد الرقصـــور ، قـــرر قائـــدها عمـــر بـــن حممـــدمتنطـــةط اإلقلـــةموضـــر  احلصـــار علـــى قاعـــدة مـــدن 
، فتـوىل قائـد متنطـةط مجـع ةمـونطان السبدي؛ لتجنب ما حل  باهل متاألخرى ترقدمي والء الطاعة للسل

 .3ودفبها ملمثل السلطان السبدي اإلقلةمتوات قصور إ

، وبـالغوا يف فـر  اإلقلـةمولكن السـبديني واصـلوا علـى مـنه  االسـتبمار، فسـاءت سـريهتم يف 
 تةمــي قصــور ، مــا دفــع ســكانه لالنتفاضــة ضــدهم، برقةــادة اإلقلــةمالضــرائب مبــا ال يتناســب مــع مــوارد 
ذلـا. ولكـن رد املنصـور جـاء عنةفـاً حـني  م1592-هــ997سـنة  فتوىل قائدها أبـو الرقاسـم بـن حممـد

                                                 

 .21ص درة األقالم، - 1
م، 1983دار الكتا ،  ،حترقة : جبفر وحممد الناصري، الدار اليةضاء، الناصري ،الخيار دول املغر  االقصى االسترقصا - 2
 .107، ص3ج
مناهــل الصـــفا يف مـــ ار موالةنـــا العـــرفا، عيـــد البزيـــز الفعـــتايل، حترقةـــ  عيـــد الكـــرمي كـــرمي ، مطيوعـــات وزارة األوقـــاف والعـــؤون  - 3

 .77اإلسالمةة، ص
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           واســتمر حــال تــوات علــى ذلــا  1فبــا  فةهــا األجنــاد ونســفوها نســفاً. مجــع اجلــةش ووجهــه إىل تةمــي
 .2يف دعم فتوحاته، واختاذها قاعدة، فسبى السكضائهم تواتإىل أن تفطن املنصور إىل دور 

نملون مثل يمـوحهم، فـزار اإلقلـةم أوالً املـوىل حممـد  نو ، جاء البلويوبانرقضاء الدولة السبدية
      ، فبـــني الرقضـــاة والرقـــادة مـــن أهـــل اإلقلـــةم، وأقـــر الرقةـــادةم1664-هــــ1075ســـنة  بـــن علـــي العـــريف
لتســـةري  ، وملـــا مل يســـتتب لـــه األمـــر حتـــول إىل إرســـال الرقـــواد مـــن فـــاسبـــدالً مـــن متنطـــةط يف أهـــل تةمـــي

متـرد اإلقلـةم برقةـادة  م1727-هــ1140هــ( سـنة 1139)تإمساعةـلقلةم، وبوصول نيـا وفـاة املـوىل اإل
 إخضـاع يف قائد متنطـةط، ويـرد عامـل السـلطان، وفعـلت ببـدها كـل حمـاوالت البلـويني عمر بن حممد

اإلقلـةم إال مـا كــان مـن تبةـني للرقــواد احمللةـني، لةكتسـيوا بــه ببـ  الرمسةـة يف التبامــل، ولكـن سـرعان مــا 
قائـد  ؛إيرقـاف ذلـا وعـزل الرقائـد حممـد بـن احلـاج البيـاسم 1766-هــ1180سنة  أمر املوىل سلةمان

، فبـاد اإلقلـةم 3مـن جـوره وبطعـه هبـم ببد شـكاوي أهـل تـوات املبني من يرفهم كرقائد لإقلةم، تةمي
 إىل حالـــــة الســـــةية مـــــن جديـــــد، واســـــتمرت الفـــــ  إىل أن دخلـــــت الصـــــحراء يف خمطـــــط أيمـــــاع فرنســـــا

 ارية.االستبم

  الفرع الثاني: الفتن الداخلية في اإلقليم

كانـت هنـاك البديـد مـن املعـاكل   اإلقلـةمحـول رئاسـة  الصراع الرقائم بني قصـور تـوات إياريف 
 عتسـا او ، نظـراً لطـول مـدهتا األمنةة، مل ترق لتصنف على كوهنا فتنة، إال ما كان من فتنة نمد وسفةان

حـــى دخـــول  اإلقلـــةمكانـــت حروبـــاً ياحنـــة، غـــريت مـــن مســـار   بـــل رقبتهـــا، فرقـــد تبـــدت مفهـــوم الفتنـــة
متنطــةط بــني جــةش  الصــحراء، إىل جانــب املبركــة الــيت كانــت بســيب قضــةة يهــود االســتبمار الفرنســي

 ، وجةش متنطةط.املغةلي

ال تنكـا "بالنسـية لغريهـا  كمـا يرقـول حممـد بـن عيـد الكـرمي  إن تـوات :فتنة يحمد وسـفيان -1
قاييـة غالـب أهلهـا ضـبفاء مستضـبفون ولبلـه لضـبف  بـالد املغـر  املاً وال متنع غامناً؛ وهـي أضـبف 

وهــذا مــا جبلهــا عرضــة  .4"أهلهــا وهضــم قــوة النفــوس هبــا كثــر فةهــا الصــاحلون والزهــاد وأربــا  الرقلــو 
                                                 

 .116، صمناهل الصفا - 1
 .104نظام الرقضاء مبنطرقة توات، ص - 2
 .. 45-44درة األقالم، ص ص - 3
 .20املصدر نفسه، ص - 4
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          ولكـــن املـــؤرخ نفســـه يرقـــول أن أهلهـــا: "باســـهم .للحمـــالت واحلـــرو  اتارجةـــة؛ الـــيت ســـي  لنـــا ذكرهـــا
              بةـــنهم شـــديد وأفبـــا م بةـــنهم أفبـــال جيـــار عنةـــد، ألفـــت أهـــواءهم أفبـــال عـــداوة التبصـــب، واشـــتدت 

 وغـــريهم، وترقـــوى واســـتبان ببـــ  زناتـــة حَممـــدوأوالد  كـــل فرقـــة كعـــد الطنـــب، فـــاكتنفهم عـــر  املبرقـــل
 1نـــار احلـــر  بةـــنهم، ويالـــت احلـــرو  واســـتخفوا ببامـــل الســـلطان." وأضـــرمتبـــالبر  علـــى ببـــ ، 

   ؛ حتــت تســمةة فتنــة نمــد وســفةان اإلقلــةمةــع مــدن فكانــت هــذه بــذرة لفتنــة ســرعان مــا اســتغرقت مج
 ، واليت نذكر منها:اإلقلةمحرقةرقة يف وهذا الرقول  تصر أسيا  الصراع الرقائم 

 البالقــات بــني قصــور تــوات الــيت تيــأل علــى الــوالءات واألحــزا ، والتبصــب  ــا، وهــي فطــرة  -
                يف العـــبو ، يف غةـــا  الســـلطة احلاكمـــة، والـــيت تنطلـــ  مـــن الســـياق علـــى الرئاســـة ابتـــداًء، مث حتولـــت 

 .إىل حرو  انترقام

 .اإلقلةمغةا  السلطة احلاكمة فبلةاً على أر   -

هـذه الفتنـة، لضـمان  تغذيـةيف  اً األقصـى دور  تعري بب  الدراسات إىل أن لدويالت املغر  -
 .2وتعتت قوته، وسهولة السةطرة علةه اإلقلةمعدم وحدة 

األقصـــى،  مـــن قيـــل دول املغـــر  اإلقلـــةميف رئاســـة  ومتنطـــةط اســـتغالل رغيـــة كـــل مـــن تةمـــي -
، وإهــدائها لوالئهــا للدولــة الســبدية الرئاســة مــن إقلــةم متنطــةط خاصــة مــا كــان مــن نــزع الدولــة البلويــة

  ،على عامل السلطان البلوي ببدما مترد قائدها على السبديني، مث الثورة اليت قادهتا متنطةط لتةمي

اً ســيب تســمةتها هبــذا االســم، فهنــاك مــن يــذهب إىل أن أصــل التســمةة تعــيةه ةــومل نــدد تار 
بمله عامــل الســلطان املغــريب بــاحلر  بــني حممــد صــلى اهلل علةــه وســلم وأيب ســفةان قيــل إســالمه، اســت

الفتنـة فاسـتبانت كـل  اقيةلتان بربريتان قامـت بةنهمـ اإىل أهنا حتريف لةحي وسفةان؛ ومه وذهب غريهم
. وربطهـــا 3اإلقلــةممــن مبظــم  منهمــا برقيائــل البــر ، مث حتولــت الفتنــة إىل الرقيائــل البربةــة خبــروج الرببــر

ن الربمكةني أمحد وموسى على قسمة أرضهما، فسبى كل من األخوين إىل اليب  خبالف بني األخوي

                                                 

 .20درة األقالم، ص - 1
 .98-97نظام الرقضاء مبنطرقة توات، ص ص - 2
 .20درة األقالم، ص - 3
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  ،1شراء األحالف باملال

إىل دخـــول االســـتبمار  أوجهـــاورغـــم أن هـــذه الفتنـــة مشلـــت مجةـــع قصـــور تـــوات، و لـــت علـــى 
الفرنســي لإقلــةم، إال أننــا ال جنــد حتديــداً زمنةــاً، إال مــا كــان علــى الترقريــب؛ فنجــد إشــارة  ــا يف زمـــن 

حةــث كتــب ميبــو  الســلطان  ــربه عــن احلــر  يف قولــه: "إن أهــل الصــحراء اشــتدت  الدولــة املوحديــة
  ،2ة بني أمحد صلى اهلل علةه وسلم وأيب سفةان"احلر  بةنهم مثل احلر  الواقب

ومـــن مظـــاهر هـــذه الفتنـــة البـــداوة املؤسســـة علـــى االنتمـــاء ألحـــد الف،تـــني، فنجـــد صـــاحب ذرة 
النخـل واملرافـ ، حبةـث يسـمع كـل واحـد  ييصفها:" والبجب كل البجب أن جتد بلدين خمتلط األقالم

      اآلخــر ويتبصــب واحــد بف،ــة نمــد واآلخــر بف،ــة ســفةان، وأعجــب منــه جيتمــع العخصــان منهمــا مــؤذن
مل يــر أحــدمها اآلخــر قــط، فــإذا أخــربه أنــه مــن ف،ــة ســفةان كرهــه أشــد الكراهةــة حةــث كــان هــو مــن ف،ــة 

 .3نمد ولبمري إن ذلا لبداوة شةطانةة"

 اجلـور ومفاسـد الةهـود ملـا اشـتد بتلمسـان :المغيلـي إلجـالء يهـود تمنطـيط اإلماممعركة  -2
، فوجــدها كمــا قــال: "دخلنــا تــوات فوجــدناها دار علــم وأكــابر، فانتفبنــا إىل تــوات املغةلــي اإلمــامرحــل 
ـــــرك مـــــن ســـــةطرة للةهـــــود يف تلمســـــان هبـــــم             بتمنطـــــةط، ووجـــــد النـــــاس وانتفبـــــوا بنا"ولكنـــــه وجـــــد مـــــا ت

 الوضـع، بـإجالئهم عـن املدينـة فاصـطدم مببارضـة قائـد مدينـة ريال تبي خطورة هاته السةطرة، فرقرر تغة
فــرف  ذلــا ملــا  ــم مــن أمهةــة يف ســوق  ،الــرمحن، وقاضــةها، أمــا قائــدها العــة  عمــر بــن عيــد متنطــةط

فـاعتربهم أهـل ذمـة ال جيـب   البصـنوين الرقاضـياملدينة؛ فجل احلرف والصـناعات كانـت بايـديهم، أمـا 
ـــــــــــــــه إخـــــــــــــــراجه                               ، مفـــــــــــــــيت فـــــــــــــــاس4م وســـــــــــــــانده يف ذلـــــــــــــــا: فرقةـــــــــــــــه تلمســـــــــــــــان ابـــــــــــــــن زكـــــــــــــــريعلة

                                                 

 .98نظام الرقضاء مبنطرقة توات، ص  - 1
 .20درة األقالم، ص - 2
 نفسه. -  3
وابـن زاغـو. البامل املفيت العاعر. أخذ عن ابن مرزوق احلفةد وقاسـم البرقيـاين ( ه899أمحد بن حممَّد بن زكري التلمساين)ت - 4

أخذ عنه أمحد بن أياع اهلل والعة  زروق وابن مرزوق حفةد احلفةد. له منازعات مع العـة  السنوسـي يف مسـائل مـن البلـم ، 
وكتــا  يف مســـائل الرقضـــاء والفتـــوى وبغةـــة الطالـــب يف شـــرح عرقةـــدة ابـــن احلاجـــب  وغريهـــا ولـــه فتـــاوى كثـــرية منرقولـــة يف املبةـــار 

. األعــالم، خــري الـــدين الزركلــي، دار البلـــم 130-129، ص ص1. نةــل االبتهـــاج، ج386، ص1وغــريه.) شــجرة النـــور، ج
 .(231، ص1م،ج2002، 15للماليني، لينان،  
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ــــو عةســــى املواســــي ــــونس 1أب ــــو، مفــــيت ت ــــا ابــــن أيب بركــــات أب ــــو إســــحاق 2زكري ــــراهةم بــــن هــــالل ، وأب إب
يف  إىل مـ ل سـةطرهتم علـى املدينـة واالقتصـاد هبـا، وتوسـبهم املغةلـي اإلمـام، فةما اسـتند 3السجلماسي
، وحممد 5الفرقةه إبراهةم الفجةجي، 4منها، وأيده يف ذلا صاحب املبةار همإجالء ىفرأبناء أديرهتم، 

 .7، وغريهم6بن يوسف السنوسي

ه اتياعـوخـرج مـع  إجـالء الةهـودرغم املبارضة، فافى بضـرورة  إجالء الةهود املغةلي اإلماموتوىل 
  له ذلا نصب ابنه قائداً جلةعه مبرقره  افلم .تل، وفر من فربتهم وهدم بةبهم، فرقتلوا منهم من قُ ر حملا

 . 8ملواصلة جهوده الدعوية ، وغادر متجهاً إىل السوداناجلديد بيوعلي

                              ، اســــــــــــتند خبــــــــــــروج الةهــــــــــــود وبســــــــــــيب البطلــــــــــــة الــــــــــــيت أصــــــــــــابت ســــــــــــوق متنطــــــــــــةطولكــــــــــــن 
                                                 

هـــ( فرقةه ومفـيت فـاس أخـذ عـن شـةوخ فـاس وتلمسـان كالعـة  896عةسى بن أمحد بن مهدي املاواسي اليطوي الفاسي)ت  - 1
وغريمهـا. حكـي أنـه خطـب بفـاس اجلديـد حنـو سـتني -وتـوىل الفتـوى ببـده-مـام الرقـورياإلمام أيب حممد عيـد اللَّـه البيدوسـي واإل

 (299، ص1سنة، أخذ عنه العة  زروق واحملد  سرقني وغريمهاـ. ونرقل عنه فتاوى يف املبةار.)نةل االبتهاج، ج
، 1لونعريســي)نةل االبتهــاج، جهـــ( الفرقةــه وقاضــي اجلماعــة كمــا قــال ا910نــب بــن عيــد اللَّــه ابــن أيب الربكــات أبــو زكريــا)ت - 2

 .(638ص
ه(، الفرقةه الصاد، مفيت سجلماسة، أخـذ عـن ابـن أمـالل وأيب عيـد  903أبو إسحاق إبراهةم بن هالل السجلماسي )ت  - 3

ح اهلل الرقوري، وأخذ عنه ولده عيد البزيز، له الفتاوى املعهورة، الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصغري، شرح اليخاري، وشر 
 (. 388، ص1، شجرة النور الزكةة،ج110، كفاية احملتاج،ج، ص101على خمتصر خلةل مل يكمله. )درة احلجال، ص

هـ( اإلمام املفيت احملرقـ . أخـذ عـن أيب الفضـل البرقيـاين وولـده أيب سـامل وحفةـده حممـد بـن 914أمحد بن نب الونعريسي )ت - 4
اجلال  وغريهم. وأخذ عنه ابنه عيد الواحد وحممد بن عةسى املغةلي وابن هارون  أمحد البرقياين وحممد بن البياس وأيب عيد اهلل

املضــفري وغــريهم. ألّــف املبةــار يف ااــين ععــر أللــداً ، وكتــا  الرقواعــد يف الفرقــه، والفــائ  يف الواــائ  مل يكمــل وغــريه. ) شــجرة 
 .(136-135، ص ص1نةل االبتهاج، ج .397، ص1النور، ج

هــ(: الفرقةـه األديـب. لـه روضـة السـلوان  ومنظومـة يف قواعـد 920اجليار بن أمحد، أبو إسحاق الفجةجي)تإبراهةم بن عيد  - 5
 .(45، ص1اإلسالم)األعالم، ج

هــ(: البـامل املـتكلم البابـد. أخـذ والـده وأخـوه ألمـه علـي التـالويت وحممـد بـن البيـاس 895حممَّد بن يوسف احلسـين السنوسـي) - 6
أبو زيد الثباليب وغريهم، أخذ عنه من ال يبد كثرة منهم املاليل وابن صبد وأبو الرقاسم الزواوي وابن أيب وأبو عيد اهلل اجلال  و 

مدين والعة  زروق. له البرقائد وصغراه ال يباد ا شيء من البرقائد واملرقدمات وشرحها وشرح أمساء اهلل احلسأل وغري ذلا  ا 
 .(573-563، ص ص1اج، ج. نةل االبته384، ص1هو كثري. )شجرة النور، ج

املبةار املبر  واجلامع املغر  عن فتاوى أهل إفريرقةا واألندلس واملغر ، أمحد بن ني الونعريسي، حترقة  مجاعة مـن الفرقهـاء  - 7
 .235-232، ص ص2م، ج1981حتت إشراف حممد حجي، نعر وزارة األوقاف والبلوم اإلسالمةةباململكة املغربةة، 

 .30صدرة األقالم،  - 8
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ـــــرمحنالعـــــة  عمـــــر بـــــن عيـــــد  ـــــة،ومـــــن ســـــانده،  لفتـــــوى البصـــــنوين ال                   فبـــــادوا  1وأرجـــــع الةهـــــود للمدين
، فبــاد املغةلــي اإلمــامملــا كــانوا علةــه مــن مظــاهر الســةطرة والــكف، ووصــلت هبــم اجلــرأة إىل أن قتلــوا ابــن 

السـالح لرقتـا م قـائاًل:" مـن قتـل ه حلمـل اتياعـإلجالئهم اانةة، فجهز جةعـه وحـر   مام إىل تواتاإل
، األمـر الـذي اعتـربه العـة  2يهودياً فله احلـ  يف أخـذ صـايف مـا يرقـدر بتسـبة مثاقةـل مـن مـايل اتـاص"

مـام املغةلـي، فالترقةـا قـر  مترداً وحتدياً ملا يدخل حتت سلطته، فرقرر اتروج ملالقاة جةش اإل الرمحنعيد 
                يف اجلهــــة العــــرقةة، فــــدارت بــــني اجلةعــــني حــــر  حامةــــة الــــويةس كانــــت الغليــــة إمساعةــــلقصــــر أوالد 

 .3وجةعه الرمحنعة  عمر بن عيد لفةها ل

واســــــترقر بــــــه متصـــــــوفاً وعابــــــداً إىل أن توفـــــــاه اهلل  املغةلـــــــي لرقصــــــر بـــــــوعلي اإلمــــــامانســــــحب و  
       ورغـــم ذلـــا   لـــه مـــا أراده  يف الةهـــود مـــن خـــالل احلـــر  النفســـةة الـــيت شـــنها علـــةهم  .4هــــ909ســـنة

تراجبت مكانتهم وسطوهتم االقتصادية، فلم يكن و هم من اجملتمع التوايت،   إقصاتم ف ،ببد فضحه  م
 .5ككل  اإلقلةمأمامهم غري مغادرة املدينة و 

 تقدم تمنطيط في رداسة اإلقليم : الثانيالمطلب 
ةة ترببـــت مدينـــة متنطـــةط علـــى رئاســـة إقلـــةم تـــوات جملموعـــة مـــن األســـيا  االقتصـــادية السةاســـ

يف هنايــة الرقــرن  إىل مرقايبــة تةمــي اإلقلــةمذه األســيا  حتولــت رئاســة والبلمةــة، وبــزوال ألموعــة مــن هــ
 هـ. 12

  رداسة تمنطيط إلقليم تواتالفرع األول: 

إن رئاســة متنطــةط إلقلــةم تــوات جــاءت علــى مراحــل كــل مرحلــة تــوفر فةهــا ســيب مــن أســيا  
 الترقدم وهي:

                                                 

 .30صة األقالم، در  - 1
، 2006مام املغةلي ودوره يف تاسةس االمارة االسالمةة يف غر  افريرقةا، مرقدم مربوك،: دار الغر  للنعر والتوزيع، وهران اإل - 2

 .48ص
 نفسه. - 3
 . 27-26ينظر درة األقالم، ص ص - 4
 .101نظام الرقضاء مبنطرقة توات، ص  - 5
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              : مرحلــة االســترقرار األمــين الــذي حترقــ  يف املدينــة يف الرقــرن التاســع ومــا قيلــه،المرحلــة األولــى
ملـا كـان يالقةـه  ، تنترقـل إىل البيـور مـن متنطـةطعـرب قصـور بـودة اإلقلـةمدفع بالرقوافل اليت كانـت تبـرب  ما

       ييف ذلــا "ولرقــد كانــت بــود خلــدون ابــنأنفســهم حةــث يرقــول و  أصــحاهبا مــن خــوف علــى أرواحهــم
خــر مــن أعمــال الثغــر اآل تــناالو هــي الركــا  إىل  الغــر  مــن الســوس ةبناحةــوهــي أعلــى تلــا الرقصــور 

يغـريون علـى سـابلتها، ويبكضـون رفاقهـا، فككـوا  ، مث أمهلت ملا صارت األعرا  مـن بدايـة السـوسمايل
 .1"توهنجوا الطري  إىل بالد السودان من أعلى متنطة تلا

فاســـتغل قائـــد متنطـــةط هـــذا التحـــول إىل مدينتـــه، واســـتثمر يف أســـيابه، فتكفـــل برعايـــة الرقوافـــل 
  .2يرية  اأمهةة ك هاومحايتها، يف تنمةة قوته البسكرية وإيالء

   ، وتبــدد مرافرقــه، بفضــل الرقوافــل البــابرة للســوق، وحتولــه تطــور ســوق متنطــةط المرحلــة الثانيــة:
 .3من ألرد حمطة لالسكاحة إىل سوق تيادل بني الرقوافل، وحمجة للتجار

حضـــاري وعلمـــي، ومركـــزاً  إشـــباعالترقـــدم البلمـــي للمدينـــة، فصـــارت مركـــز  المرحلـــة الثالثـــة:
 .للرقضاء

خر مرحلة يف هذه الرياسة، االعكاف الرمسي للسلطة املتغلية على اإلقلةم بالرياسة للمدينة،  وك
 ببدما ايتت  ا من الرياسة يف قصور اإلقلةم قايية، فمع الدور الذي لبيه العة  عمر بن عيـد الـرمحن

 كرقوة سةاسةة مسةطرة، خطط الغـزو السـبدي  ، وبروز متنطةطترقرار اإلقلةم يف أواخر البهد املريينيف اس
يف االستسالم ومجع   إلخضاعها فيإخضاعها  ضع اإلقلةم، وما كان من ميادرة العة  أمحد بن عمر

 .4الضرائب، جبل السلطان السبدي يبةنه قائداً عاماً لكافة قصور متنطةط

 تحول الرداسة إلى مقاطعة تيمي الفرع الثاني: 

 ، أن الرقــرن الثالــث ععــر ا جــري هــو بدايــة عهــد جديــد يف تــواتيــرى حممــد بــن عيــد الكــرمي
، ببــدما ترببــت مــن أن تصــيح صــاحية النفــوذ والســلطة علــى إقلــةم تــوات ببــدما  متكنــت قصــور تةمــي

                                                 

 .77، ص7واترب، جالبرب وديوان امليتدأ  - 1
 .74توات مسامهة يف دراسة ألتمبات الواحات وتار ها، ص - 2
 .97املرجع نفسه، ص - 3
 .8ترقةةد يف تاري  متنطةط، ص - 4
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 كـان  علةه مدينة متنطـةط ، فكمـا أن الرئاسـة كانـت علـى مراحـل فكـذلا تراجبهـا لصـاد قصـور تةمـي
 على مراحل.

تراجــع األمــن باملدينــة، بســيب اتالفــات الداخلةــة بــني الرقيائــل الرقاينــة هبــا،  المرحلــة األولــى:
 األمر الذي أدى إىل تراجع الرقوة البسكرية للمدينة، حى أصيحت ال ترقوى على دفع غزو أهل تةمـي

، يف مرقابـــل النمـــو الـــذي عرفتـــه الرقـــوة بيوفـــادي ، وأوالد احلـــاجمـــن بـــودة إال مبســـاندة قيائـــل أوالد ملـــوك
 .1م1770-ه1184ويؤرخ  ذا الصراع يف حوايل سنة  تةمي لرقصور البسكرية 

والـــيت كـــادت تتلـــيس باملرحلـــة األوىل، وهـــي مرحلـــة تراجـــع اقتصـــاد املدينـــة،  المرحلـــة الثانيـــة:
               للمدينــــة خــــف النعــــا  الصــــناعي بســــوقها، وبانبــــدام األمــــن ومكانتهــــا البلمةــــة فيبــــد مغــــادرة الةهــــود

بفبل تسارع منوهـا االقتصـادي والبلمـي،  تةمي قصورهـ، حتولت قيلة االقتصاد إىل 12يف أواخر الرقرن 
  .2إذ أصيحت زواياها حمجة لطاليب البلم والثروة، خالفا لتمنطةط اليت عمتها الفوضى واترا 

علـى يـد الدولـة  بـدل متنطـةط تةمـي قصورإىل  اإلقلةمقةادة واليت انترقلت فةها  المرحلة الثالثة:
بسيب الترقدم االقتصادي والبلمي الذي متةزت به يف هـذه الفـكة، وكـذلا بسـيب الـوالء املبلـن  البلوية

نة متنطةط بالتمرد ، وكمحاولة أخرية الستبادة الرئاسة قام قائد مديمن متنطةط لسلطان الدولة السبدية
حماولــة  م1800-هـــ1215، وتيبتهــا  ســنة م1726-هـــ1139ســنة   علــى عامــل الســلطان البلــوي

وأوالد  مـع أهـل بـودة فتحالفت متنطةط تةمي قصورأخرى لرفع ا وان على متنطةط وما حلرقها من قائد 
 .3علم هبا، فلم تفلح ، ولكن قائد تةمياحلاج

                                                 

 .26-25الرقول اليسةط يف أخيار متنطةط، ص ص  - 1
 .6ترقةةد يف تاري  متنطةط، املرجع ص - 2
 .108-105ينظر نظام الرقضاء مبنطرقة توات، ص ص - 3
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 هـ13و 12خالل الرقرنني  الفتوى والرقضاء يف إقلةم تواتالفصل الثاين: 

 

 
   

  

 
 الفتوى والقضاء في إقليم: الثانيالفصأل 
 هـــ13و 12خالل القرنين توات

 مباحث ةويتضمن ثالث

 المبحث األول: مدخأل للفتوى والقضاء

 المبحث الثاني: الفتوى في إقليم توات

 المبحث الثالث: القضاء في إقليم توات
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          التـــوايت ككـــل، فـــال ميكـــن اإلقلةمبـــنظـــرا الرتيـــا  مدينـــة متنطـــةط يف كـــل مـــن الفتـــوى والرقضـــاء 
أهـم  ةـزات الفتـوى  إبـرازفحاولنـا  ككـل،  اإلقلـةملنا دراسة بة،ة الفتوى والرقضاء باملدينة إال مـن خـالل 

 بضـــيط مفهـــوم كـــل مـــن الفتـــوى والرقضـــاء ئني، وأهـــم مباملهمـــا وأعالمهمـــا، ميتـــداإلقلـــةموالرقضـــاء يف 
 ، وآخر للرقضاء.اإلقلةمول، مث أفردنا ميحثاً للفتوى يف امليحث األ يف باملذهب املالكي، والفرق بةنهما

 للفتوى والقضاء مدخألالمبحث األول: 
 يط املفــاهةم األساســةة، خاصــة مــع التــداخل الــذي يتضــمنهضــحنــاول مــن خــالل هــذا امليحــث 
 .اً كون عيد احل  بن عيد الكرمي قاضة  ؛املوضوع بني الفتوى حمل الدراسة والرقضاء

 مدخأل للفتوى: األولالمطلب 
 ا، واملفيت وييرقاته.يتبل  هب وما من الفتوى، ندرس من خالل هذا املطلب كالً 

 تعريف الفتوى وأنواعهاالفرع األول: 

اسم مصدر من فى، ومفـردة فـى أصـالن؛ أصـل يـدل علـى الطـراوة واجلـدة واآلخـر  لغة : الفتوى
             ال أفــى الفــى يف املســالةتبريفــه، فةرقــوإلةــه ينصــرف املبــأل الــذي حنــن بصــدد  يــدل علــى تيةــني احلكــم،

    ﴿: حكمهــا، واســتفتةت إذا ســالت عــن احلكــم، قــال تبــاىلإذا بــني

  ﴾.1 2  ذا املبـــأل تصـــدق علـــى كـــل علـــم، فكـــل مـــن بـــني مســـالة فرقـــد أفـــى،والفتـــوى هبـــ              
  3سترقر يف البرف إيالقه يف العرعةة فرقط.اولكن 

بــاحلكم  اإلخيــارالفرقهــي تبــين  االصــطالحالفتةــا والفتــوى مبــأل واحــد يف  الفتــوى إصــطالحا :
 4.اإللزامالعرعي ال على وجه 
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 شروط المفتي وطبقات المفتينالفرع الثاني: 

ســالم، والبرقــل واليلــوى، وعلــى عــدم اشــكا  احلريــة والــذكورة، اإل اشــكا تفــ  أهــل الفــن علــى ا 
          واختلـــــف يف البدالـــــة بعـــــرويها، واالجتهـــــاد، فـــــذهب اجلمهـــــور الشـــــكا  البدالـــــة يف املفـــــيت، ونســـــيه 

               إىل جـــواز إفتـــاء املرقلـــد نرقـــاًل، ويتيـــني املالكةـــةذهـــب وأمـــا االجتهـــاد فرقـــد  .2لإمـــام مالـــا 1رشـــد ابـــن
           اجلـــد  ـــم، وقـــد فصـــل ابـــن رشـــد اإلفتـــاءذلـــا مـــن خـــالل ترقســـةمهم لطيرقـــات املفتـــني وحـــدود جـــواز 

 3 اال  ييرقات: إىلملن  اجلماعة اليت تنتسب للبلوم حني قسم يف ذلا؛

      األقــوال؛  ألــرد ســتبان حبفــاامــن يبترقــد صــحة املــذهب دون تفرقــه يف مبانةــه، و  الطبقــة األولــى:
 فال فتوى له.

            مــــــن يبترقــــــد صــــــحة املــــــذهب وتفرقــــــه يف مبانةــــــه، وعلــــــم الصــــــحةح اجلــــــاري الطبقــــــة الثانيــــــة:
علــى الصــوا  والســرقةم اتــارج عنــه، ولكــن مل ييلــو درجــة التحرقةــ  مببرفــة قةــاس الفــروع علــى األصــول، 

 أو أصحابه. من قول مالا اً باالجتهاد فةما ال يبلم فةه نص اإلفتاءفال جيوز له 

مــن بلــو درجــة التحرقةــ  ومبرفــة قةــاس الفــروع علــى األصــول ومــا ينيغــي مبرفتــه  الطبقــة الثالثــة:
لذلا، فةجوز لـه االجتهـاد والرقةـاس. وعلـى هـذه الطيرقـة يصـدق تبريـف الفتـوى باهنـا إ هـار األحكـام 

 والرقةاس. واإلمجاعمن الكتا  والسنة  عباالنتزا العرعةة 

                                                 

هـ( الفرقةه املرجع يف حل املعكالت. أخذ عن ابن رزق وعلةه اعتماده،  520 - 450أبو الولةد حممد بن أمحد بن رشد: ) - 1
لبذري. وأخذ عنـه ابنـه أمحـد، الرقاضـي عةـا ، أبـو بكـر بـن اجلةاين، أبا عيد اهلل بن فرج، ومجاعة غريهم،  وأجازه أبو البياس ا

حممد اإلشـيةلي، وغـريهم، وأجـاز ابـن بعـكوال. لـه اليةـان والتحصـةل ملـا يف املسـتخرجة مـن التوجةـه والتبلةـل، املرقـدمات ألوائـل  
اوي يف معــكل كتـب املدونـة، اختصــار الكتـب امليســوية مـن تــالةف نـب بــن إسـحاق بـن نــب بـن نــب، هتذييـه لكتــب الطحـ

اآلاار وحجب املواريث، وفهرسة وأجزاء كثرية يف فنون من البلم.) الديياج املذهب يف مبرفة أعةان علماء املذهب، إبراهةم بن 
-248، ص ص 2علــي برهــان الــدين ابــن فرحــون، حترقةــ  حممــد األمحــدي ابــو النــور، دار الــكا  للطيــع والنعــر، مصــر.، ج

 (190، ص 1. شجرة النور، ج250
، ص 32م،ج1983، املوســوعة الفرقهةــة، وزارة األوقــاف والعــؤون اإلســالمةة الكويــت، مطيبــة ذات السالســل ، الكويــت،  -2

 .29-26ص
دار األفـاق -ينظر مسائل أيب الولةد بن رشد، أبو الولةد بن رشد الرقرييب، حترقة  حممد احليةب التجكاين، دار اجلةـل، بـريوت - 3

 .1326-1324، ص ص2م، ج1933، 2اجلديد املغر ، 
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تـــتلخص يف ييرقتـــني املفـــيت اجملتهـــد  فطيرقـــات املفتـــني يف املـــذهب املـــالكي مالترقســـةوعلـــى هـــذا 
 واملفيت املرقلد.

يؤكــد ذلــا يف قولــه:  ، يف أول بــا  الرقضــاء مــن الغنةــةويالزجلــلبــامل ا مــدحمَ  نفنجــد حممــد بــ
          ،، وعلةــه درج يف التحفــةوابــن رشــد "وإذا كــان البلــم ال يعــك  يف الرقاضــي علــى مــذهب ابــن حيةــب

     كلهــا، وبــالورع يبــف فةعــاور بــل البرقــل والــورع كــاٍف عنــدمها؛ ألنــه بالبرقــل يســال؛ وبــه خصــال اتــري
ومل  ف على مذهيهم صحة تولةة أهل البرقـل والـدين . فةما نزل به أهل البلم وال يرقطع حكماً دوهنم

 ن له نظر واحتةا   يف األمور وإن مل يكن فةهم عامل إذ كـانوا حبةـث ال  فـى علـةهم التاهـل للفتـوى 
 .1، وغريه واهلل أعلمىل شرح البملةاتوالرقضاء حبسب حاله وزمانه كما أشار يف ذلا إ

الــذي نرقلــه  2ودقــ  يف ذلــا عيــد الــرمحن بــن عمــر حةــث يرقــول: "وميكــن اجلمــع برقــول اللخمــي
 .3أن املرقلد البد له من معاور، واجملتهد ميكن أن يرقال يستحب له واهلل أعلم" صاحب التوضةح

تـــوفر يف اإلقلـــةم مـــن البلـــم والـــورع،  ؛ يؤكـــد علـــى اشـــكا  مـــاأعـــاله يناملعـــاور  نيوكـــالم الفرقةهـــ
وجندها توفرت يف قضاة اإلقلةم، فال جند فةمـا وصـلنا عـنهم، مـا يرقـدح يف ورعهـم، إال مـا كـان تبريضـاً 

ـــــني الرقضـــــاة والفرقهـــــاء، برقضـــــاة  ـــــة واملنهجةـــــة ب               الوقـــــت دون تســـــمةة، بســـــيب ببـــــ  اتالفـــــات الفرقهة
ــــم، فيتتيبنــــا ســــرية قضــــ ــــيت أوردناهــــا ســــابرقاً أمــــا عــــن البل             غــــري قلةــــل اً ، جنــــد أن  ــــم نصــــةياة اإلقلــــةم ال

 4من البلم.

 

 

 

                                                 

 .616الغنةة، ص - 1
هـ(رئةس الفرقهاء يف وقته. أخذ عن ابن حمرز، السةوري، التونسي وابومجاعة 478علي بن حممد اللخمي الرببي الرقريواين )ت - 2

املدارك، وغريهم. أخذ عنه اإلمام املازري، أبو الفضل بن النحوي، وغريهم، له تبلة  على املدونة مساه التيصرة. ) ترتةب 
 (.173، ص 1. شجرة النور، ج109، ص 08ج

 .624الغنةة، ص  - 3
 .224-218، ص صنفسهينظر  - 4
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 مدخأل للقضاء :الثانيالمطلب 
ومياحثـه، وســنحاول االقتصـار علـى تبريـف الرقضـاء وشــرو   اءضـتتعـبب الدراسـات حـول الرق

 والرقضاء. اإلفتاءتتجلى لنا الفروق األساسةة بني  الرقاضي، حى

 الفرع األول: تعريف القضاء

 الرقضاء اسم مصدر من قضى واألصل قضاٌي، واجلمع أقضةة.

     ﴾1﴿:وقضى العيء صنبه وقدره، ومنه قوله تباىل

       ، احلـــتم، األمـــر، الصـــنع والترقـــدير، ويـــايت مببـــأل الفصـــل يف احلكـــم اإلهنـــاءويـــايت مببـــأل الفـــراى، 
           ﴾2﴿ تبــــاىلكمــــا يف قولــــه 

 .3لفصل احلكم بةنهم، قال أهل احلجاز الرقاضي يف اللغة الرقايع ل مور احملكم  اأي 

 .4"اإللزامشرعي على سيةل حكم  خيار عناإلهو " دةعرفه ابن رش اصطالحاً كماوالرقضاء 

 لإلـزاميف حرقةرقة احلكـم العـرعي علـى أنـه إنعـاء إلـزام أو إيالقـه، ومثـل  5مام الرقرايفإلوفصل ا
 ؛       مثــــل احلــــيس لــــزام احلســــي، فهـــو لــــةس حبكــــمواإل لــــزاموغريهــــا، وفـــرق بــــني اإل بلـــزوم الصــــداق والنفرقــــة
 اإلباحة،إذا كانت الواقبة يتبني فةها  اإللزام، وأشار إىل أنه قد يكون ببدم 6ألن احلاكم قد يبجز عنه

                                                 

 .11سورة فصلت، اآلية -  1
 .12سورة العورى، اآلية - 2
 .187-186، ص ص14هـ، ج1414لسان البر ، مجال الدين بن منظور، دار صادر، بريوت،  - 3
حكام، إبراهةم بن علي بن حممد بن فرحون الةبمري، مكتيـة الكلةـات األزهريـة، تيصرة احلكام يف أصول األقضةة ومناه  األ - 4

 .11، ص1م. ج1987مصر، 
هـ( كان إماماً بارعاً يف الفرقه واألصول والبلوم البرقلةة، أخذ عن مجـال الـدين 684أمحد بن إدريس، شها  الدين الرقرايف)ت - 5

بــن عيــد الســالم وشــرف الــدين الفاكهــاين وأيب عيــد اهلل اليرقــوري. لــه تــ لةف بديبــة منهــا التنرقــةح يف أصــول   احلاجــب والبــزبــن 
الفرقــه مرقدمــة للــذخرية، الــذخرية، الفــروق والرقواعــد، شــرح التهــذيب، الفــرق بــني الفتــاوى واألحكــام وغــري ذلــا كثري.)الــديياج، 

 (95-94، ص ص1األعالم، ج .270، ص1. شجرة النور، ج239-236، ص ص1ج
 كما هو احلال يف إقلةم توات يف جل أوقاته، فال سلطة تنفةذية تسهر على تنفةذ اإللزام احلسي.  - 6
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ـــه بـــاألر  لَ ثَّـــيـــالق فمَ أمـــا اإل .أو عـــدم احلجـــر ـــاءرفبـــت للحـــاكم زال عنهـــا   ل ، فحكـــم بـــزوال اإلحة
 .1امللا

وعــرف الــربزيل الرقضــاء مبتمــداً علــى مصــدر االلــزام فةــه:"حكم شــرعي مســتند لواليــة ســلطانةة، 
           تجلـــىوهـــذا التبريـــف ي  2كلةـــاً لواليـــة إمـــام أومجاعـــة لفرقـــده." أو صـــفة توجـــب قيـــول حكـــم موصـــوفها

 فةه أصل الفوارق بني الرقضاء والفتوى مع إحتادمها يف احلكم العرعي.

 الفرع الثاني: شروط القاضي

 ته، وشرو  كمال  ا.تتوقف علةها صحة والي تنرقسم شرو  والية الرقاضي إىل شرو 

   3 شروط صحة والية القاضي عشرة وهي:أوال : 

 سالم فال يصح من كافر،اإل -1 

 واحلرية، الذكورة،  -2

 اليلوى، -3

 البرقل، -4

 ، واللسان وسالمة السمع واليصر  5-6-7

  .أن يكون واحداً  -8

 

 

                                                 

 .11، ص1تيصرة احلكام، ج - 1
 .5، ص4فتاوى الربزيل، ج - 2
 .27-26، ص ص1تيصرة احلكام،ج - 3
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شـــهادته ال جتـــوز  مـــن ال جتـــوز 1قـــال ســـحنون"وفةـــه أقـــوال يف املـــذهب:  شـــرط العدالـــة: -9
ـــه"، وقـــال أيضـــاً: "واليتـــه ـــرد ؛يف الفاســـ  خـــالف" 2، وقـــال الرقاضـــي عةـــا "تصـــح وجيـــب عزل          هـــل ي
 3."حكم فةه وإن واف  احل ، أو ميضي إذا واف  احل . واألول صحةح ما

 فال يتوىل الرقضاء جاهل، واختلف يف حد البلم الـذي يتـوىل بـه الرقاضـي؛ شرط العلم: -10
     عـــاد  وبتبـــذر اجملتهـــد مـــا االجتهـــاد وتـــوافر شـــرويه يف حـــ  الرقاضـــي،  اشـــكا فـــذهب املترقـــدمون إىل 
                هــــذه املســــائل تكلــــم "ك فرقــــال: اذاملترقــــدمني لــــ ســــيب اشــــكا  4وذكــــر املــــازريمــــن شــــرو  الرقاضــــي؛ 

غل أكثـــر أهلهـــا باالســـتنيا  تشـــاو  كثـــرياً منتعـــراً،  رهماأعصـــيف  عنهـــا البلمـــاء املاضـــون؛ ملـــا كـــان البلـــم
  5"يف املذهب. واملنا رة

                                                 

هـــــ( الفرقةــه احلــافا، انتهــت إلةــه الرئاســة يف البلــم. 240-160الرقــريواين)عيــد الســالم ســحنون بــن ســبةد بــن حيةــب التنــوخي  -1
أخذ عن اليهلـول بـن راشـد، علـي بـن زيـاد، أسـد بـن الفـرات، ابـن أيب حسـان، ابـن الرقاسـم، ابـن وهـب، ابـن عيـد احلكـم، ابـن 

طةالسـي وغـريهم وأخـذ عنـه عةةنة، وكةع، وابن مهدي، مبن، ابن املاجعون، مطرف، أشهب، ابن غةا ، الولةد بن مسلم، ال
ــد، حممــد بــن عيــدوس، ابــن غالــب، نــب بــن عمــر، وغــريهم. وهــو صــاحب املدونــة الــيت علةهــا االعتمــاد يف  أئمــة مــنهم ابنــه حممَّ

، ص 4املــذهب املالكي)ترتةــب املــدارك وترقريــب املســالا، الرقاضــي عةــا ، ألموعــة مــن احملرقرقــني، مطيبــة فضــالة، املغــر  ، ج
 (104-103، ص ص1. شجرة النور، ج30، ص2. الديياج، ج85-45ص

مـام. أخـذ عـن أيب احلسـن سـراج، الرقاضـي أيب عيـد اهلل 544-476الرقاضي عةا  بن موسـى بـن عةـا  الةحصـيب) - 2 هــ(: اإل 
بن عةسى، أيب احلسن شريح بن حممد، ابن رشـد وابـن احلـاج، أبـو بكـر الطريوشـي، املـازري وابـن البـريب وغـريهم كثـري فرقـد زاد 

أجازه عن املائة. أخذ عنـه ابنـه حممـد، ابـن غـازي، وأبـو عيـد اهلل التـاديل .وغـريهم مـن البلمـاء والرقضـاة. لـه تـ لةف املفةـدة، من 
منها إكمال املبلم يف شرح مسلم، العفا يف التبريف حبرقوق، ومعارق األنوار تفسري غريب املويا واليخـاري ومسـلم وضـيط ،  

تب املدونة، وترتةـب املـدارك وترقريـب املسـالا ملبرفـة أعـالم مـذهب مالـا، األعـالم حبـدود كتا  التنيةهات املستنيطة على الك
قواعد اإل سالم، اإلملاع يف ضيط الرواية وترقةةد السماع، البةون الستة يف أخيار سيتة، غنةة الكاتب وبغةة الطالـب يف الرسـائل،  

 (205، ص 1. شجرة النور، ج51-46، ص ص2ديياج، جالرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. وله شبر جةد )ال
. تيصـرة 5م، ص1983، 5ينظر تاري  قضاة األندلس، أبو احلسـن بـن عيـد اهلل بـن احلسـن، دار األفـاق اجلديـدة، لينـان،   - 3

 .11احلكام، ص
ـــ453حممــد بــن علــي بــن عمــر التمةمــي املــازري ) - 4 ذهب، وكــان إمامــاً يف هـــ( البــامل اجملتهــد مل يفــت بغــري معــهور املــ536-هـ

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، 

ح صحةح مسلم ، وكتابه الكيري وهـو كتـا  التبلرقـة علـى املدونـة، الكعـف واألنيـاء علـى املـكجم باألحةـاء، تبلةـ  املبلم يف شر 
ـــاوى والرســـائل الكثرية.)شـــجرة النـــور، ج . 187، ص1علـــى رد أحاديـــث اجلـــوزقي، وغـــري ذلـــا مـــن التـــ لةف املفةـــدة ولـــه الفت

 (. 277، ص6عالم، جاإل
 .27، ص1تيصرة احلكام، ج - 5
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            ي واشــــكا  االجتهــــاد؛ فرقــــد رأى أن عصــــره ال يوجــــدضــــيف حــــ  الرقا املــــازريوتكملــــة لكــــالم 
االجتهــاد، فاشــكا  االجتهــاد يف الرقاضــي؛ تبطةــل  الواســع البظــةم عــامل حصــلت لــه آلــة اإلقلــةمفةـه يف 
 .1للهرج والف  والنزاع، فرقد دعت الضرورة لتولةة املرقلد وإيرقاع ل حكام

ال أراهــا جتتمــع يف أحــد، "رضــي اهلل عنــه قــال يف قصــور تــوافر شــرو  الرقاضــي:  مالــا واإلمــام
فـإن مل يكـن ": 3. وقـال عيـد امللـا بـن حيةـب2"مد  فإن اجتمع منها يف الرجل خصلتان البلم والورع قُ 

علم فبرقل وورع، فيالبرقل يسال، وبه حتصل خصال اتري كلها، بـالورع يبـف، وإن يلـب البلـم وجـده 
 .4"إن يلب البرقل مل جيده

              ،مـــد الزجلـــويالرقاضـــي؛ فنجـــد حممـــد بـــن حمَ البلـــم يف   وقـــد تـــدارس علمـــاء إقلـــةم تـــوات شـــر 
 رقوله: "وإذا كان البلم ال يعـك  يف الرقاضـي علـى مـذهب ابـن حيةـبي يف أول با  الرقضاء من الغنةة

، بــل البرقــل والــورع كــاٍف عنــدمها؛ ألنــه بالبرقــل يســال؛ وبــه خصــال ، وعلةــه درج يف التحفــةوابــن رشــد
          اتــــري كلهــــا، وبــــالورع يبــــف فةعــــاور فةمــــا نــــزل بــــه أهــــل البلــــم وال يرقطــــع حكمــــاً دوهنــــم. ومل  ــــف 
على مذهيهم صحة تولةة أهل البرقل والدين  ن له نظر واحتةا   يف األمـور وإن مل يكـن فـةهم عـامل، 

ـــــــ ـــــــه وزمانـــــــه كمـــــــا أشـــــــارإذ كـــــــانوا حبة ـــــــوى والرقضـــــــاء حبســـــــب حال ـــــــةهم التاهـــــــل للفت                            ث ال  فـــــــى عل
 .5، وغريه واهلل أعلميف ذلا إىل شرح البملةات

 

                                                 

 .27، ص1تيصرة احلكام، ج - 1
 .3قضاة األندلس، ص - 2
هــ( الفرقةـه األديـب املعـاور انتهـت إلةـه رئاسـة األنـدلس ببـد نـب 238-000عيد امللا بن حيةب السلمي الرقـرييب اليـريي) - 3

هلل بـن دينـار بن نب. أخذ عن املغازي بن قةس، زياد بن عيد الرمحن، بن املاجعون، مطرف، عيـد اهلل بـن عيـد احلكـم، عيـد ا
وأصيو وغريهم. أخذ عنه ابناه حممَّد وعيد اهلل، ترقي الدين بن خملد وابن وضاح املغامي وغريهم. له الواضحة يف الفرقه والسنن،  
كتـا  يف فضــل الصــحابة ، كتــا  يف غريــب احلــديث، كتــا  يف تفسـري املويــا، كتــا  حــرو  اإلســالم، كتــا  ييرقــة الفرقهــاء 

، ص ص 2، الــــديياج، ج149-122، ص ص4وكتــــا  مكـــارم األخــــالق.) ترتةــــب املــــدارك، ج والتـــاببني، كتــــا  الفــــرائ 
 (112-111، ص ص1، شجرة النور، ج08-15

 .3قضاة األندلس، ص - 4
 .616الغنةة، ص -5
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  1والية القاضي عشر: شروط كمال ثانيا :

 ،بوالدة اللبان والزناطبون علةه يف نسيه يكون غري حمدود وال مأن  - 1-2

 غري فرقري، -3 

 غري أمي، -4 

 غري مستضبف،  -5 

 ، أن يكون فطناً  -6

  ،نزيهاً  -7

 حسةياً، -8

  ،حلةماً  -9 

تولةة الرقضاء ملن له احل   بن رشدارجع أفرقد  :مستشيرا  ألهأل العلم والرأيأن يكون  -10
 تولةـة الرقضـاء مـن لـةس أهـالً  فرقال جبواز ؛ألببد من ذلا بل ذهب يف الفتةا بني الطائفتني املذكورتني،

               يف قطــــره مــــن نــــال درجــــة الفتــــوى،  لــــةس لرقاضــــي الــــذي"لللفتــــوى بعــــر  االستعــــارة؛ حةــــث يرقــــول: 
             ويبــرف وجــه الرقةــاس؛  بفتــوى مــن يســوى لــه االجتهــاد،وال هــو نفســه أهــل للفتــوى، أنــه ال يرقضــي إال 

ــــــــــإن قضــــــــــى فةهــــــــــا برأيــــــــــه وال رأي لــــــــــه، ورأي  ــــــــــده، وإال يليــــــــــه يف غــــــــــري بلــــــــــده، ف                    إن وجــــــــــد يف بل
الرقاضـي إذا مل يكـن مـن أهـل االجتهـاد،  اإلمـامكان حكمه موقوفاً على النظر. ويـامر  من ال رأي له؛
من يسوى له االجتهاد؛ أن ال يرقضي فةما سيةله االجتهـاد إال ببـد معـورة مـن يسـوى  هوال كان يف بلد
الســتدراك للعــورى؛ مــاً انظ حةــث أسســوا ،املدرســة املغربةــة واألندلســةة مةــز وهــذا مــا 2."لــه االجتهــاد

 الرقاضي. قصور آلة االجتهاد والفتوى عند

                                                 

 .7، ص4فتاوى الربزيل، ج - 1
 .35-32، ص ص10املبةار املبر ، ج - 2
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ـــرمحن بـــن عمـــر: "وميكـــن اجلمـــويف شـــر  املعـــاورة يرقـــول  الـــذي نرقلـــه  ع برقـــول اللخمـــيعيـــد ال
 .1أن املرقلد البد له من معاور، واجملتهد ميكن أن يرقال يستحب له واهلل أعلم" صاحب التوضةح

 المطلب الثالث: الفرن بين الفتوى والقضاء
                اتضــــح لنــــا أهــــم الفــــروق الــــيت متةــــز الفتــــوى  والرقضــــاء؛ مــــن خــــالل املــــدخل لكــــل مــــن الفتــــوى

مــن الفتــاوى تســمى  اً جديــد اً نوعــ أنــت ، عــن الرقضــاء، وبــإدراج خطــة العــورى يف الرقضــاء عنــد املغاربــة
 ، اليت تتداخل بني الفتوى والرقضاء.فتاوى األحكام

 والقضاءالفرع األول: المقارنة بين الفتوى 

عن حكم شرعي مـن يـرف مـن هـو أهـل لـذلا،  اإلخيارالفتوى والرقضاء تتضمن  إن كل من
 2على فروق بةنهما ميكن تلخةصها يف :

  اتصمني،نيعن احلكم لسائل عنه، والرقضاء إنعاء للحكم ب إخيارالفتوى  -

حكـــم  ن الرقضـــاء حكـــم شـــرعي يســـتند إلزامـــه لســـلطة اإلمـــام، أو اجلماعـــة، بةنمـــا الفتـــوىإ -
 ،3شرعي يستند للوازع الديين لدى املستفيت

اء ضـالفتوى ال إلزام فةها بالنسية للمستفيت؛ فله أن ياخذ هبـا أو بفتـوى مفـٍت آخـر، أمـا الرق -
؛ ألن الرقاضـــي منصـــو  لرقطـــع اإلجابـــةفإنـــه ملـــزم؛ فـــإن دعـــا اتصـــم خصـــمه للرقاضـــي، وجيـــت علةـــه 

 إجياره علةها.اتصومات، على عكس دعوته له للمفيت فلةس له 

ـــة علـــى بـــاين األمـــر للمســـتفيت، علـــى عكـــس الرقاضـــي الـــذي نكـــم  -         إن املفـــيت يفـــيت بالديان
 على الظاهر والرقرائن.

 الفتـوى والرقضـاء، وبتـداخلهما يف حةـز خطـة العـورى، تـداخلت نيه من أهـم الفـروق بـذفه -
 وى األحكام أو نوازل األحكام.ابب  خصائصهما فةما يسمى فت

                                                 

 .624الغنةة، ص  1
 .20، ص 32م، ج1973  2املوسوعة الفرقهةة، وزارة األوقاف والعؤون اإلسالمةة الكويت، يياعة ذات السالسل   - 2
 .5، ص4ينظر فتاوى الربزيل، ج - 3
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 ع الثاني: فتاوى األحكامالفر 

اضــافة نوعةــة للمنظومــة يف الرقضــاء،  واملغاربــة نو ســتحداها األندلســاالــيت خطــة العــورى تبتــرب 
احلواضـر قـاٍ  مـن قضـاة إىل جانـب كـل  مبوجيهـا أو األمـري يبـني  كان اتلةفـةالرقضائةة املالكةة حةث  

 .1يف املسائل اليت ينظر فةها بني اتصوم ي كتابةضيستعريه الرقا ؛أكثرمعاوراً أو 

جتمبت ألموعة من األحكام اليت تبترب فتاوى حلاالت خاصـة واقبةـة،  اتاملعاور  وبفضل هذه
ــــة، واملراجبــــات                فجمبــــت ،أفــــردت  ــــا املؤلفــــات اتاصــــة ؛ولثــــراء هــــذه املعــــاورات باملياحثــــات الفرقهة

ن لليــث فةهــا، أو بةــان احلكــم العــرعي ياملعــاور  نيأو املفتــ فةهــا األحــدا  الواقبةــة الــيت رفبــت للرقضــاة
  .2رأيهم يف صحة أو عدم صحة تطية  النصوص الفرقهةة علةها بداءفةها، أو إل

 ومن أمثلة الت لةف يف فتاوى األحكام نذكر:

 (م1105-هـ499)ن بن قاسم العبيب املالرقيالرمح عيد نوازل أيب مطرف-

-هــــ399ت)-ابـــن أيب زمنةــني-، أليب عيـــد اهلل حممــد بـــن عيــد اهلل املــريمنتخــب األحكــام -
 (م1005

 (.م1093-هـ486، أليب األصيو عةسى بن سهل الرقرييب)اإلعالم بنوازل األحكام -

           ،ةاً نــه قاضــ  بـن عيــد الكــرمي، فـرغم كو ونـوازل األحكــام تبتـرب املــدخل لفتــاوى الرقاضـي عيــد احلــ
        أنـــا أقضـــي "يرقـــول:  فرقـــد كـــان الرقاضـــي شـــريح املالكةـــة علةـــه مترقـــدمو مـــن الفتـــوى كمـــا نـــص همل مينبـــ
 .3وال أفيت"

 
                                                 

م، 1999نظرات يف النوازل الفرقهةة، حممد حجي، منعورات اجلمبةة املغربةة للتالةف والكمجة والنعر، اململكة املغربةة،  - 1
 .171ص

 .32-31املرجع نفسه، ص ص 2
 .38، ص4فتاوى الربزيل، ج - 3
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 1يفيت احلاكم يف اتصومات" : "الأيضاً إىل ذلا يف قوله وذهب ابن احلاجب

 2يف قوله: وصرح به نا م الباصمةة 

  يرجع للخصام يف كل ما  فتاء للحكام ومنع اإل

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

 .3عن مسائل الوضوء أو الزكاة

 :علةه شراح الباصمةةما نص ومبتمدنا يف جواز فتوى الرقاضي  

      : أن فتــواه، عــن ابــن عيــد الســالمفرقـد نرقــل صــاحب توضــةح األحكــام يف شــرح حتفـة احلكــام -
 .4واألخرى باجلواز ،األوىل باملنع :قوالن يف مسائل اتصام

 .5جبواز اإلفتاء للرقاضي واألندلس تاكةد صاحب إحكام األحكام على أن البمل باملغر -

                    الرقاضـــــــــي يف املتفرقـــــــــه يســـــــــال علـــــــــى جهـــــــــة التبلـــــــــةم، وفتـــــــــاوى الســـــــــاب ، ونرقـــــــــل مةـــــــــارة -
 دخل الكثري منها يف هذا اليا .عيد احل  بن عيد الكرمي ي

 وكذلا لسرقو  مبظم الفوارق بني الرقضاء والفتوى يف اإلقلةم خاصًة:

ـــــزام يف الرقضـــــاء:  - ـــــةم كـــــان أشـــــيه بـــــالفتوى والتحكـــــةم إيـــــابع االل                  ن نظـــــام الرقضـــــاء يف اإلقل
                   منـــــه للرقضـــــاء، خاصـــــة مـــــع غةـــــا  الســـــلطة التنفةذيـــــة ألحكـــــام الرقضـــــاء، فنجـــــد املـــــدعي أو املـــــدعى 

               كــموهــو خمــالف إللزامةــة احلاملفتــني،  علةــه ببــد صــدور حكــم الرقاضــي نملــه إىل غــريه مــن الرقضــاة، أو
 .6يف ح  احملكوم علةه

                                                 

 .464جامع األمهات، ص - 1
 .31،  19حتفة احلكام، ص 2 -

شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام، حممد بن أمحد مةارة الفاسي، حترقة  عيد اللطةف حسن  - 3
 .28، 1ج م،2000بريوت، عيد الرمحن، دار الكتب البلمةة، 

 .37، ص1هـ، ج1339توضةح األحكام شرح حتفة احلكام، عثمان بن مكي التوزري الزبةدي، املطيبة التونسةة، تونس،  - 4
 .19-18م،ص ص2010إحكام األحكام على حتفة احلكام، حممد بن يوسف الكايف، دار الكتب البلمةة، لينان،  - 5
 .27ينظر املسالة   - 6
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شـــةوع التحكـــةم يف اإلقلـــةم، فنجـــد مبظـــم مَعـــاَوريه ذُكـــروا كمحكمـــني يف قضـــايا عرضـــت  - 
ببــدها علــى الرقاضــي، أو أهنــم ببــد حكــم الرقاضــي فةهــا، يبــاد عرضــها علــى املفتــني واحملكمــني، لغةــا  

 .1االلزام حبكم الرقاضي

، بــل أخــذت حكــم ألن الفتــاوى اجملموعــة مل تاخــذ صــورة احلكــم النهــائي للرقضــاءوكــذلا  -
          األول عيـــد الـــرمحن  هُ رَ اوَ َعـــســـؤال املتفرقـــه املـــتبلم لغـــريه مـــن البلمـــاء، ومل تكـــن موجهـــة للبامـــة، بـــل أن مُ 

املعـاورات للبامـة، ملـا  ـاف مـن التيـاس األمـر علـةهم، وهـي علـة كراهـة افتـاء  إ هـاربن عمر منبه من 
 .  2الرقاضي يف اتصومات

                                                 

 .5ينظر املسالة   - 1
 .15ينظر املسالة   - 2
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 الفتوى في إقليم تواتالمبحث الثاني: 
                  بـــــــاس ألموعـــــــة ال وواقـــــــع تـــــــوات أفـــــــرز .بـــــــني الفرقـــــــه والواقـــــــعللجمـــــــع تبتـــــــرب الفتـــــــوى ألـــــــاالً 

هبا مـن الفتـاوى اجملموعـة، وغـري اجملموعـة، ومـن خال ـا حنـاول مبرفـة  ةـزات الفتـوى بـإقلةم تـوات وأهـم 
 ، وأهم املؤلفات يف ذلا.هجريني 13و 12خالل الرقرنني  ،اإلقلةمب لإفتاءمن جلس 

 قليم تواتمالم  نظام االفتاء في إالمطلب األول: 
         قلــــةم دراســــة اســــترقرائةة ملــــنه  علمــــاء اإل مــــن خــــالل اإلقلــــةممالمــــح نظــــام اإلفتــــاء يف نــــدرس 

 .قلةموتنزيله على واقع االقلةم، مث نستبر  نظام االفتاء باإلاملذهب املالكي،  اتياعيف 

 المذهب المالكي اتباعفي  اإلقليممنهج مفتي الفرع األول: 

ــ                يف ترقســةمه،  هــا ابــن رشــدةلإن يف اإلقلــةم علــى البمــوم ينتمــون للطيرقــة الثانةــة الــيت أشــار و املفت
               وإن عــال ببضــهم عنهــا، وكــذا إن نــزل الــيب . ويف نــوازل اإلقلــةم مــا يواــ  ملــن عــال بالثنــاء، وملــن نــزل 

 عن هاته املنزلة بالتانةب.

واليبـد  -الـنص املـذهيب-األئمة املترقـدمني يف املـذهب، واملتـاخرين لاو قبااالستدالل ومبتمدهم 
ويرجع ذلا لتطلب استخراج ؛ عن النصوص األصلةة من الكتا  والسنة، إال ما كان من با  الوعا

 األحكام من النصوص األصلةة ملكة االجتهاد، وجرأته.

 بـــاقوال خلةـــل علـــى التبلةـــل بـــالفروع الفرقهةـــة، والنصـــوص املذهيةـــة خاصـــة اإلقلـــةمفـــدرج مفـــيت 
 .2، وفتاوى الربزيلوكتب النوازل خاصة املبةار .1هي مسة املدرسة املالكةة املغربةةوشروحه، وحواشةه، و 

 

 اليليايل الرمحنعيد حممد بن ؛ حةث جند الفتوى اليت يؤخذ هباشرو   اإلقلةموقد حدد علماء 
            نـــدد مـــا يرقيـــل منهـــا يف قولـــه:" إمنـــا يرقيـــل مـــن فتـــوى املتـــاخرين مـــا ال  ـــالف املـــذهب  ـــا هـــو جـــار 

                                                 

 148، صاملصدر نفسه - 1
م، 2014/2015مسائل حممد بن عيد الرمحن بن عمر التنةالين، حممد علي، رسالة ماجستري، فرقه وأصول، جامبة أدرار،  - 2

 .54-53ص ص
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  بغــريه؛  رقيــل ملــذهب، أمــا مــا هــو فةــه منصــوص فــال نفةمــا ال نــص فةــه يف اعلــى أصــوله وقواعــده، هــذا 
به البمـل، لبـدم أو قلـة االجتهـاد املـذهيب  ماو  بل جرى البمل الةوم بنرق  كل حكم خالف املعهور،

 .1"يف هذا الزمان فضالً عن االجتهاد املطل 

يضــةف:"وقد  اليليــايلعيــد الــرمحن خــذ منهــا الفتــوى فنجــد ؤ كمــا حــددوا شــرو  الكتــب الــيت ت
    النصـوص،و  إال البـامل اجملتهـد يفـيت مبـا يـراه جـرى علـى الرقواعـد نع الناس مـن الفتـوى بالكتـب اجملهولـةمُ 
 2ترقلةداً للكتا  اجملهول." ال

             منــــــع األخــــــذ مــــــن تيصــــــرة اللخمــــــي حتــــــد  ببضــــــهم يفوذكــــــر إىل ذلــــــا،  وأشــــــار اجلنتــــــوري
 .3عنه، كمثال لكثرة االحتةا  يف األخذ من الكتب اجملهولة ألهنامل تروَ 

عيـد  وقـد بـني حممـد مينةة على الفتوى بالراجح واحلكم به، قوال يف املذهب فهيأما ترتةب األ
 ،5يونس ابنوما نرقله  4علةه خلةل هو ما معى مبأل الراجح يف قوله:"والراجح يف النازلة البزيز اليليايل

 

 

  

 

                                                 

ة، أدرار ، فــخبزانــة  املطار غنةــة املرقتصــد الســائل فةمــا حــل بتــوات مــن الرقضــايا والنــوزال، حممــد عيــد الــرمحن اليليــايل ، خمطــو   - 1
 .140اجلزائر، بدون رقم، ص

 .194الغنةة، ص - 2
 .3صنوازل اجلنتوري،  - 3
هـ(: الفرقةه احلـافا اإلمـام أخـذ عـن أبـو عيـد اهلل ابـن احلـاج ، وأبـو عيـد اهلل 767/769/776تخلةل بن إسحاق اجلندي) - 4

وغريهم، له اختصار على ابن احلاجب، وخمتصر يف املذهب بنّي فةه املنويف وغريهم. أخذ عنه هبرام واألقفهسي وحسن اليصري 
 .(168، ص1ترمجة غري كاملة. نةل االبتهاج، ج 321، ص1خمتصر خلةل)شجرة النور، ج-املعهور ألرًدا عن خالف

ه( اإلمـام احلـافا الفرضـي. أخـذ عـن أيب احلسـن احلصـائري 451أبو بكر حممد بن عيد اهلل بن يونس التمةمي الصـرقلي )ت - 5
الرقاضــي، عتةــ  بــن عيــد احلمةــد بــن الفرضــي، أيب بكــر بــن عيــاس، أبــو عمــران الفاســي، وحــد  عــن أيب احلســن الرقابســي. لــه  

، 2. الـديياج املـذهب، ج114، ص8ن األمهات.)ترتةـب املـدارك، جكتا  يف الفـرائ  شـرح للمدونـة أضـاف إلةهـا غريهـا مـ
 (165-164، ص ص1. شجرة النور، ج241-240ص ص
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 4."أنه  اهر املدونة 3ويلز الرب  وقال فةه احلسن أبوواستصوبه  2وأبو حفص 1إسحاقواختاره أبو 

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

ومــن اقتصــر علةــه فــال يــالم بــل هــو املطلــو   5مــذهب األكثــرو  علــى املعــهور، اقتصــرفــال ينيغــي ألنــه 
 6السةما إن كان السائل عامةاً"

                 يرقـــــول جـــــرى بـــــه البمـــــل فةرقـــــدم مـــــا جـــــرى بـــــه البمـــــل،  ويف حـــــال تبـــــار  املعـــــهور مـــــع مـــــا 
                    :"وقــــــد علـــــــم أن مــــــا جـــــــرى بــــــه البمــــــل مـــــــن األئمــــــة املفـــــــى هبــــــم مرقـــــــدم البزيـــــــز اليليايلعيــــــد حممــــــد 

 .7على املعهور"

 

 

 

                                                 

مــام الفرقةــه احلــافا األصــويل احملــد . أخــذ عــن أيب 443-000أبـو إســحاق إبــراهةم بــن حســن بــن إســحاق التونســي) - 1 هـــ( اإل 
ألزدي وغريهم. أخذ عنه عيد احلمةد بن سبدون وعيد احلمةد بكر بن عيد الرمحن، أيب عمران الفاسي. ودرس األصول على ا

. الديياج 63-58، ص ص8الصايو. له شروح حسنة وتبالة  متنافس فةها على كتا  ابن املواز واملدونة.)ترتةب املدارك، ج
 (162-161، ص ص1.  شجرة النور، ج269، ص1املذهب، ج

مـام البـامل. أخـذ عـن أيب بكـر بـن عيـد الـرمحن وغـريه هــ( اشـتهر 428أبو حفص عمـر بـن حممَّـد التمةمـي) - 2 بالبطـار، الفرقةـه اإل 
وكان من أقران ابن حمرز وأيب إسحاق التونسي ونظرائهم، وانتفع به خالئ  مـنهم عيـد احلمةـد الصـائو وابـن سـبدون. لـه تبلةـ  

 (.159، ص1. شجرة النور، ج351، ص2على املدونة)ترتةب املدارك، ج
سنة(: الفرقةه احلافا. أخذ عن ابن عرفة، وأجازه  103ه عن 841/843أمحد الربزيل اليلوي الرقريواين )ت أبو الرقاسم بن -3 

إجازة عامة، وابن مرزوق اجلد وأبو احلسن اليطرين. أخذ عنه ابن ناجي، حلولو، الرصاع وحممد بن أمحد عظوم. له ديوان كيري 
، 1. شجرة النور، ج368، ص1فنون من البلم.) نةل االبتهاج، جيف الفرقه، احلاوي يف النوازل، وله فتاوى كثرية يف 

 .(152ص
 .162، ص صالغنةة - 4
 إشارة إىل أن مبأل املعهور املبتمد يف االقلةم هو مذهب األكثر. - 5
 .281صالغنةة،  - 6
 .600، صالساب صدر امل - 7
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       أيضــــاً خبــــط الوالــــد مــــا جــــرى بــــه البمــــل مرقــــدم  ورأيتيف قولــــه:" زجلــــويوجنــــده أيضــــا عنــــد ال 
 2".1على املعهور كما ذكره ابن ناجي

  قليم تواتإفقه التنزيأل في الفرع الثاني: 

لتنزيل احلكـم الفرقهـي علـى  إضافة إىل شر  البلم  يف املفيت، ال بد من توفر شر  مبرفة الواقع
يرف مفيت  منفرقه التنزيل  ةتجلى مراعاتو ، حى تكون الفتوى منزلة على منايها املرقصود واقع االقلةم

 من خالل البناصر التالةة: اإلقلةم

، فنجــد اإلقلــةمحةــث جنــد ذلــا جلةـاً يف نــوازل  :التحـري لفهــم الواقعــة المســاول عنهــا -1
يف أغلب األحةان أيـول  ؛ بل هواإلجابةفةه من مالبسات وشروح يكاد يكون أيول من  السؤال وما

                منهـــا، وقـــد يزيـــد املفـــيت يف الـــرد علـــى حـــاالت إذ مل يتيـــني يف الســـؤال أيهـــا املرقصـــودة، أو يبةـــد الســـؤال
 .3علةه يف الواقبة املسؤول عنها التيس عن ما

           بـــــن عمـــــر البـــــرف املبتـــــرب يف الفتـــــوى  الـــــرمحنوقـــــد مةـــــز العـــــة  عيـــــد   العـــــرف: ةمراعـــــا -2
 4لةس كل حكم يستند للبادة والبرف، وإمنا الذي يتغري بتغري البرف." ذبرقوله: "إ

بــادة مــن األحكــام كالفــا  ة إمنــا يبتــربان فةمــا مدركــه البــرف والدويضــةف "فــإن البــرف والبــا 
والوصــايا واأل ــان وغــري ذلــا  ــا ينيــين علــى البــرف كمــا حرقرقــه اإلمــام شــها  الــدين  ميــانواألالطــالق 
البــرف والبــادة يف كــل حكــم  فرقــد غلــط غلطــاً  اتيــاعيف فروقــه وغريهــا مــن كتيــه، وأمــا مــن عمــم  الرقــرايف
ة النـــاس علـــى فبلهـــا كالربـــا وشـــر  اتمـــر احة احملرمـــات الـــيت جـــرت عـــادم علةـــه اســـتيبانـــه يلـــز  ؛فاحعـــاً 

 5".والغةية، وغري ذلا

                                                 

مـــام  838قاســـم بـــن عةســـى بـــن نـــاجي التنـــوخي الرقـــريواين: )ت  - 1 الفرقةـــه الرقاضـــي، أخـــذ عـــن ابـــن عرفـــة، الـــربزيل، األيب هــــ( اإل 
والزعيب، العيةيب، الوانوغي، الغربيـين، حممـد بـن عظـوم وأبـو الرقاسـم الرقسـنطةين وغـريهم. أخـذ عنـه حلولـو وغـريه. لـه شـرح علـى 

 ذلا)نةـــل الرســـالة، شـــرحان علـــى املدونـــة كيـــري وصـــغري، شـــرح علـــى اجلـــال  واختصـــر مبـــامل اإلميـــان يف علمـــاء الرقـــريوان وغـــري
 (352، ص1. شجرة النور، ج364، ص1االبتهاج، ج

 .462نوازل الزجلوي، ص - 2
 ار.ؤ وجند العة  عيد الرمحن بن عمر كثرياً ما يبةد سؤال سائله عن جزئةات قد يبترقد أهنا ال ت - 3
 .156الغنةة، ص - 4
 .614، صنفسه- 5
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ففةه إشارة واضحة إىل ما جيب متةةزه يف األحكام اليت تتغري بتغري األعراف، كمـا جيـب الفصـل 
 .  ا اعتيار بني األعراف الصحةحة املبتربة، واألعراف الفاسدة اليت ال

             ؛بان البرف إمنا يرجع إلةه فةما مدركه البرف علمإولكن " :وكذلا يف قول اجلنتوري
حد املدارك ومن مث قةل ال عربة ببرف  الف أإذ لةس كل فرع يف الفرقه مدركه البرف بل البرف 

 .1"العرع

لذلا يف فتوى أجـا  عنهـا الرقاضـي عيـد احلـ  بـن عيـد الكـرمي قيـل تولةـه الرقضـاء،  وجند مثاالً 
                  حـــني اعتـــرب عـــادة مـــن كـــان خاســـاً لرجـــل وقـــد خالطـــه ولـــه علةـــه تياعـــة ال  ـــرج علةـــه إىل أن يرقضـــي

             لســـؤال بــن عمــر ذلــا يف جوابــه :" البــادة املــذكورة يف ا الـــرمحنعلةــه العــة  عيــد  فــانكرعلةــه.  لــه مــا
    ﴿:؛ قـال عـز وجـلعلةها وال يلتفت إلةها ألهنا مصادمة لظاهر الرقرآن الكرمي لال يبو 

   ﴾2  بــه عمــا أعلــم؛  والبـادة املــذكورة فةهــا رهـن املــديان يف دينــه، وال قائـل
             قـــــاً اومالزمتـــــه، ومـــــذهب مالـــــا نفةهـــــا علـــــى املعـــــهور عنـــــه يف األول واتف اســـــت،جارهوإمنـــــا اختلـــــف يف 

 .3يف الثاين"

              بــن عمــر يف مــن قالــت  الــرمحنالبــرف يف الفتــوى مــا أجــا  بــه العــة  عيــد  مراعــاةومــن أمثلــة 
                شــــهدأفرقــــال لرجــــل : لــــه زوجتــــه أعطةــــين رأســــي، فاجاهبــــا بــــان أعطةتــــه، مث راجبهــــا وتعــــاجرا أيضــــاً؛ 

؛ الــرأس هــو يف عرفنــا مــن الكنايــات الظــاهرة يف الطــالق إعطــاءفاجــا  بــان  ،أهنــا لةســت يل علــى ذمــة
 .4رقر فةه لدينا عرفستيرقيل فةه إرادة غريه به...أما قوله لةست يل على ذمة؛ فلم ي وما هو كذلا ال

                  مبرفـــــة الواقـــــع ضـــــمنو األعـــــراف تتغـــــري مـــــن بلـــــد آلخـــــر، حـــــى أن مبرفـــــة األعـــــراف تـــــدخل 
        ترافــ  مبرفــة الفرقــه يف شــرو  املفــيت، و ــذا يعــك  يف املفــيت التاكــد مــن عــرف اليلــد الــذي يفــيت الــذي 

                                                 

، حممـد بـن أمحـد املسـبدي الرقـراري، -نـوازل اجلنتـوري-النسرين الفائح النسةم يف بب  فتاوى أيب زيد عيد الرمحن بـن إبـراهةم - 1
 .14صخمطو  خبزانة الساهل بلدية أقيلي أولف، 

 .279سورة اليرقرة، اآلية - 2
 .259الغنةة، ص - 3
 .157الغنةة، ص - 4
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            وا علـــى أنـــه ال ينيغــــي للمفـــى أن يفــــىصــــأن البلمـــاء نذا و : "هــــيف أهلـــه، وهـــو مفهــــوم قـــول اجلنتـــوري
 1."ل عن عادة بلد املستفىايف احلكم الذي بين على البوائد حى يس

خــتالف ومــن أمثلــة تغــري األعــراف بتغــري املكــان، مــا أشــار لــه العــة  عيــد الــرمحن بــن عمــر يف ا
 .2الرقدمية أوالفرقارة اجلديدة البرف بني قصور تةمي وحدها يف تفضةل 

               لغـــر  الزكـــاة أو اليةـــع التمـــر دم ختـــريصعـــاإلقلـــةم و ائص صـــخ مراعـــاةهـــذا اليـــا  أيضـــاً  ومـــن
وتـؤدى  حـى ببـد بـدو الصـالح. اإلقلـةممـن اجلـوائح املبتـادة يف  نال يـؤم، ألنـه حى ببد بـدو صـالحه

 .3زكاة الريب ألزئة، فةزكى يومةاً برقدر ما   جنةه

              تةســــرياً  ،4اليــــا  أيضــــاً تســــاهل علمــــاء متنطــــةط يف تبــــدد اجلمبــــة يف اليلــــد الواحــــدومــــن هــــذا 
 .5اتوف واحلر على الناس يف 

إىل هجـــر املســـاجد يف صـــاليت الظهـــر والبصـــر يف رمضـــان  عمـــد أهـــل تةمـــي اإليـــارويف هـــذا 
تروجهم يف ذلا الوقت للفرقارة حةث درجة احلـرارة فةهـا أقـل، فرقـد محلوهـا علـى رفـع الضـرر، فنهـاهم 

يف شـهر  عـن ذلـا، يف رسـالة شـديدة اللهجـة، ملـا لتصـرفهم مـن هجـرة للمسـاجد 6عيد الكـرمي اليليـايل
 .7رمضان

             وأحســـن مثـــال يواـــ  ملراعـــاة خصـــائص املنطرقـــة مســـالة اتراصـــة وكـــذلا اتماســـة فكمـــا قـــال
إجارة اتمامةس الةوم بيالدنا فاسدة كمـا ال  فـى وإمنـا رخـص البلمـاء فةهـا ألربـا  :"بن أ  املزمريا

                                                 

 .22املسالة - 1
 .36املسالة  - 2
، ســا 11/03/2019مرقابلــة شخصــةة مــع الســةد بكــراوي احلــاج عيــد الرمحــان، املســؤول عــن مكتيــة أوالد الرقاضــي، أدرار، - 3

13:00. 
 أفى هبا الرقاضي عيد الكرمي بن اليكري. - 4
 .174-173ينظر نوازل الزجلوي، ص ص  - 5
الفرقةه، أخذ عن حممد عيـد الـرمحن اليليـايل، وأنعـا ه(البامل 13عيد الكرمي اليليايل بن حممد بن عيد امللا)عاش خالل الرقرن - 6

زاوية للتدريس يف بين تامر أخذ عنـه يليتهـا ومـن بةـنهم حممـد بـن حممـد الطةـب التنـةالين. مجـع أجوبـة عيـد الـرمحن بـن عمـر يف  
يت عيد اهلل، مبجم أعالم توات، جبفري ميارك، مرقال، 29كتا  غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنةالين)قطف الزهرات، ص

 .(378-377ص صم، 2012وزارة الثرقافة اجلزائر، 
 .34-29م، ص ص2003اجلواهر ال يل يف فتاوى العة  عيد الكرمي اليليايل، سةد أعمر عيد البزيز دار ا ومة اجلزائر،  -7
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كـون اتماسـة هـي عرقـد شـركة مجـع فةـه املزارعـة   ؛ونفس الكالم ينجـر علـى اتراصـة 1.احلوائط للضرورة
 والفرق بني اتماسة واتراصة: واملساقات، أما اتراصة فهي تدخل ضمن كراء األر  مبا  رج منها.

 أن اتماس ال يكلف إال جهده، أما اتراص فةكلف اليذر والغيار،  - 

مــن احملصــول أمــا اتــراص فةــدفع مــن منتــوج األر  الرقــدر  أن اتمــاس ياخــذ نصــةيه معــاركة -
 املتف  علةه مع ر  اجلنان،

نسـية الـربح واملخــايرة مرتفبـة يف اتراصــة: فـاتراص إن كــان مومسـه جةــد فهـو املســتفةد، وال  -
أجرة األر ، أما إن كـان املوسـم غـري جةـد أو أصـابته اجلـوائح، فهـو جيـرب علـى دفـع  عجيرب إال على دف

األر  وإن مل ييلو منتوج األر  ما اتف  علةه، جيـرب علـى إكمالـه مـن مالـه اتـاص ويطلـ  علةـه  أجرة
مـــن انكســـرت فةـــه اتراصـــة، وبســـيب هاتـــه املباملـــة قـــد يفلـــس البامـــل ويضـــطر ليةـــع أمالكـــه لتســـديد 

 2اتراصة، أو غريها  ا يضمن لر  املال  ن كراء أرضه، وقد يضطر ملغادرة اليلد.

كتب املترقدمني من املالكةة، نصت صراحة على عدم جواز إجارة األر  مبا  رج فرغم أن  
ألنه وجه املخابرة املنهي عنها شرعاً، فنجد فرقهاء اإلقلةم جيةزون ذلا للضرورة، ويسكسلون  ؛3منها

      ، فنجدايف الفتوى مبا تبل  باتراصة، ولو كانت عندهم غري جائزة، ملا أفتوا يف جزئةات مبامالهت
أن اتراص حةث أشرك غريه بغري يف عرقد اتراصة يف قوله:"  يعيد الرمحن بن عمر جيةب عن التبد

ملالكها  عرياوسرقت املسحات من يد العريا فانه يضمن املسحات من يد ال ،إذن مالا اجلنان
إال أنه كان يكاريه  ،اتراصة قةمة ى جنانا ومل يذكرعمن أكك وكذلا جنده جيةب  ."لتبديه واهلل أعلم
إن كان الكراء مبلوم ال يزيد وال ينرقص فالكراء  :فاجا ويليه منه  ،ء مبلوميللغري من قيل بع

 .4وإال فال واهلل تباىل أعلم ،صحةح

                                                 

ارفــة، أدرار، دون رقــم، حتلةــة الرقريــاس مــن الكــالم علــى مســالة تضــمني اتمــاس، حممــد بــن أ  املزمــري، خمطــو  خبزانــة املط - 1
 .2ص

، ســـا 11/03/2019مرقابلـــة شخصـــةة مـــع الســـةد بكـــراوي احلـــاج عيـــد الـــرمحن، املســـؤول عـــن مكتيـــة أوالد الرقاضـــي، أدرار، - 2
13:00. 

 .384، ص7، جم1989دار الفكر بريوت، لينان، حممد بن أمحد بن حممد علةش، منح اجللةل شرح خمتصر خلةل،  - 3
 .449الغنةة، ص - 4
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               وتباقد ،بثالاة مثاقةل خفةفة عن رجل أكرى من رجل جناناً  وس،ل عمر بن عيد الرقادر
                   ميسا  ؛مبه حني البرقدة على أنه يوكله على غرمي له بالغر  يرقي  منه أرببة مثاقةل عادلة

فهل له ما وقع علةه عرقد الكراء أو ما قي   ،يةبه للموكل املككييما له من قيل الكراء وما فضل 
  ؟ بالغر  وهي السكة البادلة

وهو االاة مثاقةل بالبدلة  ؛ر لةس له إال ما وقبت علةه البرقدة هنافاجا  أن الرقاب  املذكو 
واهلل  2عرة موزونةوست ع 1وهو مثرقاالن ؛يرقي  قدرها فرقط فإمناوإن قيضها هناك بالغر   ،اتفةفة
 .3"أعلم

وبـه أخـذ أكثــر  مـذهب اللَّةـث ":اليهجـة شـرح التحفـةمـا جـاء يف ولبـل إجـازهتم  ـا تؤخـذ مـن 
ء خترجــه ز م برقولــه: واألر  ال تكــرى جبــرد النَّــا  ةــهلوع ؛نهــام ا  ــرجمبــ كــراء األر از  جــو  األندلســةني

ا ن ذلـتطةع أن يـردهم عـسـي الو  هث ومـن أخـذ بـاللةـ اخل. ولكن عمل عامة الناس الةـوم علـى مـذهب
 .4"راد

بالسـائل  رأفـةنةـد يف ببـ  املـرات عـن املعـهور  زجلـويفنجد ال الوسط واليسر: مراعاة -3
وتةسرياً علةه أخذاً برقاعدة املعرقة جتلب التةسري، خاصة يف مسائل الطهـارة، فحكـم بطهـارة املـاء املبـد 
               للوضـــوء الـــذي شـــربت منـــه الـــدجاج وإن مل تكـــن تتـــوقى النجاســـة، وكـــان يبفـــو للمرضـــبة عـــن الغـــائط
إذا جــاوز البــادة، وأجــاز للحانــث تاجةــل التكفــري بالطبــام إىل وقــت اجلــزاز؛ ألنــه وقــت يســر عنــد أهــل 

                                                 

ى  4.729املثرقال: عملة ذهيةة تبادل الدينار وتساوي ععر أوقةات أو ععرة دراهـم وكانـت الواحـدة تـزن يف اليدايـة   مثأل - 1
ى فرقـط يف الرقـرن الثـاين ععـر وابتـداء مـن عـام 3.00ى مث إىل  3.549ذهًيا واخنفضت قةمـة املثرقـال يف عهـد السـبديني إىل  

)مبلمة الفرقه املالكي، عيد البزيز بـن -يبادل املثرقال الذهيب امسًا فرقط-ل الفضيم( استبة  عنه باملثرقا 1760هـ/  1174)
. النرقود املغربةة يف الرقرن الثامن ععر، أنظمتها وأوزاهنـا يف منطرقـة، 301م، ص1983عيد اهلل، دار الغر  اإلسالمي، لينان، 

م، 1993يبــة النجــاح اجلديــدة، اململكــة املغربةــة، مــع حترقةــ  رســالتني يف النرقــود لبمــر بــن عيــد البزيــز الرقرســةفي، عمــر أفــا، مط
 .(44ص

ى( ينرقص عن الـوزن 2.9116حية شبري/ 50.4املوزونة: عملة فضةة تساوي ععر مثرقال، وكانت تطل  على كل دراهم ) - 2
 .(54العرعي هذا قيل الرقرن الثامن ععر مةالدي) النرقود املغربةة، 

 .437الغنةة، ص - 3
اليهجــة شــرح التحفــة، علــي بــن عيــد الســالم التســويل، حترقةــ  حممــد عيــد الرقــادر شــهني، دار الكتــب البلمةــة، بــريوت لينــان،  - 4

 .271، ص2م، ج1998
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ل االميـان والطـالق؛ حةـث يصـرح بتخلةـه عـن املعـهور رأفـة باملسـتفيت، فرقـد ئوكـذلا يف مسـا 1.اإلقلةم
ـــه امـــرأةســـالته  لـــو أفتةتهـــا " :عـــن حلـــف أختهـــا بصـــةام البـــام، فامرهـــا بصـــةام اـــال  أيـــام، مبلـــالً برقول

 .2"باملعهور بلزوم صوم البام كله مل تصمه

                ، "الضــــرورات تيــــةح احملظـــــورات"بــــن عمـــــر يضــــيط مفهــــوم قاعــــدة  الــــرمحنوجنــــد العــــة  عيــــد 
      "أمــا االســتدالل حــى ال يتفلــت البامــة واتاصــة مــن أحكــام العــريبة تــذرعاً بالرقاعــدة؛ حةــث يرقــول:

                  يالقــه، إن الضــرورات تيــةح احملظــورات، فــال يصــح ألنــه لــةس علــى أعلةــه  ــا جــرى علــى ألســنة النــاس 
ــــهبــــل فةمــــا وجــــدنا مــــن الضــــرورات          الــــيت  ــــاف منهــــا إتــــالف النفس...وكــــذلا إذا خــــاف علــــى دين

 .3عرقله كما يف األصول" وعلى

فنجـــده يف احلـــالف بـــاحلرام علـــى زوجتـــه، توجـــب ؛ ياخـــذ بالتةســـري وهـــذا ال يبـــين أنـــه كـــان ال
ــــة؛ حةــــث يرقــــول            :"أمــــا احلــــالف فالــــذي جــــرت بــــه الفتــــوى الطــــالق، ولكــــن علــــى يلرقــــة واحــــدة بائن

              مـــــن شـــــةوخنا فةـــــه لـــــزوم يلرقـــــة بائنـــــة توســـــطاً بـــــني األقـــــوال فةـــــه؛ حلـــــد جهـــــل البـــــوام وعـــــدم قصـــــدهم
 4سوى التعديد."

               فةمــا عــدا األمــور الطارئــة، والواضــحة،  اإلقلــةماتســمت الفتــوى يف  التريــث فــي الفتــوى: -4
    املبنةـــني بالدراســـة،  مـــن أمـــور البيـــادات، اتســـمت بالكيـــث يف إصـــدار الفتـــوى خاصـــة خـــالل الرقـــرنني

 ، وميكن إمجال أسيا  هذا الكيث والتاين يف:اإلقلةمففةهما ازدهر الفرقه وصناعة الفتوى ب

              مبفتــني حــازوا درجــة مترقدمــة  اإلقلــةمعلــى  فخــالل هــذه الفــكة أنبــم اهلل األصــوب:تحــري  -أ
                الفتـــوى، وهتةيـــوا منهـــا، فنجـــدهم ييـــالغون يف اليحـــث عـــن النصـــوصيف البلـــم والـــورع، وعرفـــوا خطـــورة 

 من مصادرها لتبلةل الفتوى.

وتبتــرب مــن أســيا  التــاين والكيــث يف الفتــوى،  عــر  المســألة علــى أكثــر مــن مفتــي: -ب
              بتحـري األدلــة وتنزيـل الواقبــة، فـإن كــان املسـتفيت عامةــاً، فـالفتوى يطلــع علةهـا البلمــاء الناقـدون، األمــر

                                                 

 .161نوازل الزجلوي، ص - 1
 .101، صنفسه - 2
 .156الغنةة، ص - 3
 نفسه. - 4



 72   هـ13و 12الثاني: الفتوى والقضاء في إقليم توات خالل القرنين  الفصل

             يكثـــر فةهـــا موافرقـــة البلمـــاء  اإلقلـــةمالـــذي يزيـــد يف احتةـــايهم خوفـــاً مـــن التخط،ـــة، فنجـــد كتـــب نـــوازل 
 .1ى الفتوى اليت أجا  عنها غريهم وعرضت علةهم، وقد يكون التبلة  بالرد، وتبلةل سييهعل

فمـــن عجــــز عـــن الكجـــةح أو تنزيــــل الواقبـــة، أو شـــا يف ذلــــا، يراســـل مــــن  المشـــاورة: -ج
 يستعريه يف ذلا،  ن يث  يف علمه؛ وقد يبر  علةه رأيه مفصالً بادلته، واحتماالته.

               فالكتابـــة مبـــا تتضـــمنه مـــن تثيـــت يف التحريـــر، ومـــا ينجـــر عنهـــا مـــن حبـــث كتابـــة الفتـــوى: -د
وتبكــس  والتــدلةل علــى احلكــم فةهــا، خاصــة وأن الكتابــة تكــون شــاهدة علــى صــاحيها، يف املصــادر،

 وفهمه للواقع، فلم يكن يتجرأ علةها إال أهلها يف املسائل اليت  ا شان. عم  تفرقهه يف الدين،

 : نظام االفتاء بإقليم تواتثالثالالفرع 

ببــد توقــف توافــد علمــاء العــمال اجلزائــري، واملغــريب علــى اإلقلــةم وتصــديهم للفتــوى والرقضــاء، 
هجـري، ولكـن سـرعان مـا 08ببـد الرقـرن مـيالبل املسـتوىوما كان  م من أهلةـة علمةـة لـذلا، تراجـع 

هجـري، حةـث سـخر اهلل لإقلـةم 10أتت النهضة الفرقهةة الداخلةة يف اإلقلةم أكلها، يف أواخر الرقـرن 
وى افتـــيف راجبـــة املألموعـــة مـــن البلمـــاء، الـــذين جـــددوا ألـــد البلـــوم العـــرعةة يف اإلقلـــةم، وأحةـــوا ســـنة 

اتاصــــــة جــــــة ذلــــــا ألموعــــــة مــــــن الفتــــــاوى اإلقلــــــةم، ونرقــــــدها مــــــن أجــــــل إحرقــــــاق احلــــــ ، فكــــــان نتة
املفــيت فــةمن تصــدر  مــدى تــوفر شــرو بةنــت و  ، والــيت   مجبهــا ببــد ذلــا،نيجــريا  12و11نيالرقرنبــ
حــــى ال نرقــــول  -، وإال تبــــر  صــــاحيها للنرقــــد الرقــــادح، والنهــــيفتــــاء خــــالل هاتــــه الفــــكة املدروســــةلإ

                مـــام الرقــــرايفتـــه لـــذلا، فرقــــد نرقـــل اإلفمـــن شــــرو  املفـــيت أن يعـــهد لـــه أهــــل الفـــن باهلة -التعـــهري بـــه
ينيغي للبامل أن يفيت حى يـراه النـاس أهـالً لـذلا، ويـرى هـو  ال"رضي اهلل عنه قوله:  عن االمام مالا

 .2"لذلا نفسه أهالً 
 اإلفتاءيتدرج نظام  وأهلةته البلمةة فتاءوعلى حسب توفر شرو  املفيت يف من تصدى لإ

يتدرج نظام اإلفتاء باإلقلةم  ت، وهبذه االعتيارافةهااملستفى وكذلا على حسب املسالة  ،يف اإلقلةم
 البامل من إمام املسجد، إىل 

ُ
 ر، كما يلي:اوَّ عَ امل

                                                 

 .82. الغنةة احملرقرقة، ص98نوازل الزجلوي، ص ينظر - 1
صححه خلةل منصور، دار الكتب البلمةة، لينان، ، ربوق يف أنواء الفروق، أمحد بن إدريس الصنهاجي الرقرايفأنوار ال  2
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ـــــام المســـــجد: -1 ـــــوى الـــــيت تتكـــــرر دائمـــــا، وتتبلـــــ  عمومـــــاً بالبيـــــادات،  إم         ويتصـــــدى للفت
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.

           وهــو مــن جلــس للفتــوى بــني النــاس، وال بــد أن تتــوفر فةــه شــرو  املفــيت الشــيخ المفتــي: -2
لـه؛ وقـد متةـز إقلـةم تـوات خـالل الرقـرن  ال جيلـس لإفتـاء مـن هـو لـةس أهـالً اليت ذكرها ابن رشد، حى 

هجــــريني بانترقائةــــة يف املفتــــني، ملــــا ســــاد مــــن نعــــا  علمــــي ونرقــــد للفتــــوى واملفتــــني، وحتــــري  13و12
يف ذلــا؛ فرقــد يبــر  املســتفيت مســالته علــى أكثــر مــن مفــيت، ويطلــع كــل مــنهم علــى فتــوى  املســتفتةني

 غريه.

          وهــــو الــــذي تعـــد لــــه الرحــــال الســـتفتائه، أو حــــى مراســــلته يف املســــائل لم:المفتـــي العــــا -3
                 خـــذ بـــاحلفا وحـــده، فهـــي حتتــــاج ى قيلـــه، وخاصـــة املســـائل الـــيت ال تؤ الـــيت تبـــر  للمتصـــدرين للفتـــو 

الكتــــب إىل االجتهــــاد، يف اليحــــث والتنزيــــل، لفروقــــات قــــد تكــــون بةنهــــا وبــــني املســــائل املنصوصــــة يف 
                   دف ــــميكننــــا أن منثــــل لــــه بــــاليكري بـــن عيــــد الكــــرمي ووالــــده، الــــذي كــــان يَ  املبتمـــدة للفتــــوى يف اإلقلــــةم.

ن من خارج اإلقلةم، إضافة لبيد الرمحن بن عمر الـذي جنـد غنةـة املرقتصـد السـائل تبطةنـا و علةه املستفت
              ةة، أو معـــــاورات املفتـــــني فةمـــــا بةـــــنهم، منـــــاذج عديـــــدة مـــــن ذلـــــا ســـــواء يف إيـــــار املعـــــاورات الرقضـــــائ

 وكذلا األمر بالنسية للزجلوي واجلنتوري، فنواز م حافلة هبذا النوع من األس،لة. 

اهلل بـالفتوى  ابتالهوجند العة  عيد الرمحن بن عمر يوصي من ابتلى بالفتوى، فةرقول: "والذي 
 1تبل  بالفروج واألنسا ."جيب علةه التحري فةها وبذل الوسع السةما ما ي

"ويصـرف عمـره يف التفرقـه  له؛ حةث يرقـول: نتوريويذكر يف فهرست شةوخه، وصةة العة  اجل
وال يفين عمره يف االشتغال حبفا الفروع وتصويرها؛ ألن ذلا خصلة قلما تدرك غايتهـا؛  ،يف دين اهلل

مجالةــــة وألن األهــــم صــــرف ا مــــة إىل مــــدارك الفــــروع وم خــــذها؛ أعــــين املــــدارك التفصــــةلةة وامل خــــذ اإل
 2األصولةة املذهيةة؛ إذ بذلا يستنري الرقلب."

                                                 

 .155الغنةة، ص 1
 .124فهرست عيد الرمحان بن عمر التوايت، ص 2
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املفـــيت غـــريه مـــن املفتـــني، يف مســـالة  ويرقصـــد باملعـــاورة معـــاورة :ة فـــي الفتـــوىشـــاور الم -4
ساً برأي غـريه، فنجـد علمـاء اإلقلـةم يف هاتـه الفـكة ان،شائكة، سواء لبدم تاهله لالجتهاد فةها، أو است

ـــــد ختـــــرج االستعـــــارة مـــــن احلةـــــز اإلقلةمـــــي، لةرقصـــــد  ـــــى استعـــــارة ببضـــــهم، وق              مـــــن الـــــزمن درجـــــوا عل
 هبا شةوخهم، يف حواضر أخرى.

إىل شرو  البلم  يف املفيت، ال بد من توفر شر  مبرفة الواقع، حى تكون الفتوى منزلـة إضافة 
مــــد فرقهــــاء اإلقلــــةم بتَ علــــى منايهــــا املرقصــــود، ويف هــــذا اإليــــار نــــدرس العــــرقني، ففــــي األول نــــدرس مُ 

 املذهب املالكي، ويف الثاين ندرس مراعاهتم تصائص اإلقلةم وأعرافه. اتياعومنهجهم يف 

 12خـــالل القـــرنين اإلقليمأعـــالم االفتـــاء ومالفـــات الفتـــوى بـــ: نيلثـــااالمطلـــب 
 هجريين13و

                  املطيوعــــة واملخطويــــة اتضــــحت لنــــا مبــــامل الفتــــوى  اإلقلــــةموى امــــن خــــالل كتــــب النــــوازل وفتــــ
 هجريني.13و 12، وأعالمها، خاصة وأن جل هاته املؤلفات نتاج الرقرننياإلقلةميف 

 هجريين13و 12خالل القرنين  اإلقليمأعالم االفتاء في الفرع األول: 

وانترقائةة يف ألال الفتوى، فرقد برز فةه علماء صرفوا  هجري بنعا  فرقهي كيري، 12متةز الرقرن 
ومــــن هــــم خارجــــه بــــالبلم والترقــــدم يف الفتــــوى،  اإلقلــــةممهــــتهم للبلــــم والتبلــــةم، حــــى شــــهد  ــــم أهــــل 

 تةب الزمين.حسب الك  اإلقلةموسنتطرق ألهم مفيت 

مل الفرقةــه ا( البــم1739-1686=هـــ1152-1098)التنيالنــيعمــر بــن عبــد القــادر  -1
ــــن حممــــد املســــناوي مــــد بــــن عيــــد اهلل املغــــراوي، حمَ  ، احلســــن بــــن الرحــــالالنحــــوي. أخــــذ عــــن أمحــــد ب

وجلــس للتــدريس يف مدينــة فــاس، مث انترقــل إىل  وغــريهم كثــري، ،حممــد بــن زكــري الفاســي ،السجلماســي
 التنــــةالينبــــن عمــــر  الــــرمحن، عيــــد اجلنتــــوري الــــرمحنهـــــ، فاخــــذ عنــــه العــــة  عيــــد 1129ســــنة  تنــــةالن
، حةـث يعـار لـه اإلقلـةمنـوازل يف كتـب  وجند له  فتاوى كثرية . له ترقةةدات على املختصر،كثريا وغريمه

 .اً منها يف كتا  ال يزال خمطويبديد لاوقد مجع ابن الولةد  .1فةها ببمر األكرب

                                                 

. فهرسة عيد الرمحان بن عمر التوايت، عيد الرمحن بن عمر، دراسة وحترقة  ببثمان عيد الرمحن، مـذكرة 30جوهرة املباين، ص - 1
  .90-80م، ص ص2009ماجستري تاري ، جامبة بعار، 
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     أخـــذ .(البـــامل الفرقةـــهم1748-1688=هــــــ1160-1100)الجنتـــوري الـــرحمنعبـــد  -2
، عيـد الـرمحن بـن عمـر التنـةالين، ، وأخذ عنه حممد عيد البايل بن عيد احلكةمعمر بن عيد الرقادر عن

رمي غـ، له شرح على خمتصـر خلةـل مـن بدايـة الكتـا  إىل بـا  النكـاح، ومنظومـة مساهـا مبونـة الاوغريمه
              ومنظومتـــان  نـــوازل اإلقلـــةم مســـي نـــوازل اجلنتـــوري، وكتـــا  مجـــع فةـــه ببـــ  يف ببـــ  قضـــاء ديـــن الغـــرمي

 .1يف علم الكالم

الفرقةــه األديــب النحــوي، ولــد بــاوالد  (م1748-هـــ1160ت)محمــد بــن أب المزمــري -3
           ، بزاويـــة كنتـــة ميـــادل البلـــوم يف مســـرقط رأســـه مث عـــن عمـــر بـــن مصـــطفى الكنـــيت ذ، أخـــبـــاولف احلـــاج

ـــــة أخـــــرى، فاخـــــو مث انترقـــــل إىل متنطـــــةط،  ـــــدان عربة ـــــوجي ذبل ـــــراهةم مـــــن ال  ـــــافعـــــن أمحـــــد الت  ، وإب
نه كان كثـري ، انتفع به خل  كثري ألابن عمر وغريمه الرمحنوعيد  أخذ عنه ابنه ضةف اهلل. بسجلماسة

حتلةـة و ، يري صـ، وشـرح بـديع علـى مهزيـة اليو البيرقـري التواتةة. له مؤلفات عديـدة منهـااجلوالن يف اليالد 
 .2يف الفرقه الرقرياس بالكالم على مسالة تضمني اتماس

-ه1174مكـان حةـاً عـا-هجـري 11)ولـد يف الربـع األخـري مـن الرقـرن ويالزجل حمدم   -4
فاخـذ عـن أمحـد بـن ناصـر  ؛ومسـتغام مث تلمسـان وتفةاللت سافر يف يلب البلم إىل درعة3(م1760
 مــن ال  ــاف الــرمحنبــن عيــد  إبــراهةم ، عيــد الواحــد بــن أمحــد الرقدوســي،، حممــد بــن يوســفالــدرعي
. األمـريين بـن حممـد عيـد الكـرمي ، حممد بـن عيـد اهللالرمحنوأخذ عنه ابنه حممد وعيد  وغريهم.الفةاليل 

نســيه، وكتــا   لـه ببــ  التبلةرقــات واملتاببــات علــى العــة  سـامل الســنهوري علــى املختصــر، قصــةدة يف
 . 4-زجلوينوازل ال-يف أجوبته على الفتوى

ــن العــالم ال الــرحمنعبــد  -5 ( الفرقةــه املفــيت، م1873-هـــ1209ت)زجلــويبــن محمــد ب
                   ، والعـة  عيـد الـرمحن بـن عمـر التنـةالين، أسـس مدرسـتهعن أخةـه حممـد، حممـد عيـد اهلل الونرقـايل أخذ

 .5، وله أجوبة يف الغنةة اليليالةةيف أنزمجري

                                                 

 .104-103. النيذة، مصدر ساب  ص ص31-30ينظر فهرسة عيد الرمحان بن عمر التوايت، ص ص - 1
 . 31-30. درة األقالم، ص ص31-30فهرسة عيد الرمحان بن عمر التوايت، ص ص - 2
 .92-75نوازل الزجلوي، ص ص 3
 .نفسه 4
 .87. النيذة، ص 92-75نوازل الزجلوي، ص ص 5
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هــ( الفرقةه البامل، شـة  ركـب 1221-1152)التنيالنيبن عمر  الرحمنعمر بن عبد  -6
، تـوىل أمـر الفتـوى والتحكـةم بـني النـاس ببـد وفـاة احلجة ، أخذ عن أبةه، وحممد بـن عيـد اهلل الونرقـايل

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

( م1817-م1738=هـــ1233-1151)التنيالنـيبـن عمـر  الـرحمنبن عبـد  محمد -7
فاخــذ عــن أمحــد بــن عيــد مــد الزجلــوي، مث ســافر إىل فــاس حممــد بــن حمَ ، والــدهالفرقةــه البــامل، أخــذ عــن 

، وابنـه عيـد البزيـز، وحممـد حممد بـن عيـد الـرمحن اليليـايلأخذ عنه  .البزيز ا اليل، وأجازه إجازة مطلرقة
ــــن أيب مالــــا الرقــــيالوي، عيــــد اهلل ابــــن أيب مــــدين التمنطةطــــي، حممــــد احملفــــو  بــــن ســــامل الوشــــاين                 .ب

ابـــن أيب مـــدين التمنطةطـــي، وفتـــاوى عديـــدة يف الغنةـــة،  الفتـــوى مجبهـــا تلمةـــذه عيـــد اهلل لـــه مســـائل يف
 .2يف احليس نسيت له رسائل

عيــد الــرمحن بــن عمــر  وقــد ترقــدم ذكــر علمــاء ومفــيت متنطــةط خــالل هاتــه الفــكة ونؤجــل ترمجــة
حممــــد بــــن حَممــــد و  (م1775-ه1189-)ولــــد يف البرقــــد الثالــــث مــــن الرقــــرن احلــــادي ععــــرالتنةالين
 ( إىل مبر  احلديث عن أللس العورى.هـ1212ت)ويالزجل

  التأليف في الفتوى والنواللالفرع الثاني: 

، حةـث جنـد مـام املغةلـيالتالةف يف الفتوى أو حـى يف غريهـا، إال يف عهـد اإل اإلقلةممل يعهد 
 3:كثرية منهاله ت لةف  

 نســـخة أوســـع حتـــت  حترقةرقـــه وييبـــه، توجـــد منـــه  :مصـــباأل األرواأل فـــي أصـــول الفـــالأل - 
  يلــزم أهــل الذمــة مــن اجلزيــة والصــغار،  عنــوان: جــوا  فةمــا علــى املســلمني مــن اجتنــا  الكفــار، ومــا

 .4، بزاوية كنتةوهو ال يزال خمطوياً بزاوية حممد بن عيد الكرمي املغةلي

 .5، حرقرقت وييبت مرتنيأسئلة األسقيا وأجوبة المغيلي -
                                                 

 .24-23جوهرة املباين، ص ص 1
 .336مبجم أعالم توات، ص - 2
 .92الغنةة احملرقرقة، ص  - 3
 .146ص ينظر حاضرة توات املالكةة، - 4

 نفسه. - 5
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 التــــالةفبـــدأت هجـــري  12دايـــة الرقـــرنإىل ب اإلقلــــةمانرقطـــع التـــالةف يف  مـــام املغةلـــيوببـــد اإل
              ن نعـــاياً اجريـــا  13و 12ن افرقـــد شـــهد الرقرنـــ وغريهـــا مـــن ألـــاالت البلـــوم تياعـــاً، ىالتواتةـــة يف الفتـــو 

 الفتوى نذكر:و نوازل اليف شى البلوم، ووفرة يف ت لةفها ومن بني أهم ت لةف 

ـــن عبـــد القـــادر التنيالنـــي -1            : وهـــي عيـــارة (م1739-هــــ1152)نـــوالل الشـــيخ عمـــر ب
خزانــة حممــد و ، ، خزانــة املطارفــةنســخة منهــا يف خزانــة باعيــد اهلل وجــودت، ا ابــن الولةــدهــعــن أجوبــة مجب
 .1ة عمر بن عيد الرقادر التنةالينببنوان أجوبباي بالبامل 

ــــــد النســــــرين الفــــــاد -2 ــــــد عب ــــــي لي ــــــاوى أب ــــــرحمن  النســــــيم عــــــن فت ــــــن  ال ــــــراهيمب  إب
: مجبــه تلمةــذه حممــد بــن أمحــد بــن عيــد البزيــز بــن حممــد بــن علــي (م1747-هـــ1160)الجنتــوري

 .2املسبدي اجلراري، توجد منه نسخة خبزانة كوسام، وملوكة

                الــرمحنأليب زيــد عيــد  :تــوات وقــرارة ألصــول الهــاربين فــي المغــارم مســألة بيــع قضــاة -3
 .3هـ(، توجد منها نسخة خبزانة ملوكة وكوسام1160)اجلنتوري إبراهةمبن 

ــــــــالكالم عــــــــن مســــــــألة تضــــــــمين الخمــــــــاس -4 ــــــــة القرطــــــــاس ب ــــــــن أ   :تحلي حملمــــــــد ب
 .4املطارفة، وباعيد اهللتوجد منها نسخة خبزانة أنزمجري،  هـ(1160)املزمري

علـى اخـتالف  (م1775-هــ1189)بـن عمـر التنيالنـي الـرحمنمجموع فتـوى عبـد  -5
 جامعها وهي:

ــة األمــاني - ، مجبهمــا ورتيهمــا عيــد الكــرمي بــن حممــد بــن عيــد امللــا اليليــايل :الجــامع، وياي
ألمــوع يف املكتيــة توجــد نســ  غــري كاملــة مــن غايــة األمــاين، يف خزانــة املطارفــة، ونســخة كاملــة ضــمن 

 .37015الوينةة حتت رقم 

                                                 

 .95جزء الغنةة احملرق ، ص - 1
 .96نفسه، ص - 2
 .95ص نفسه، - 3
 .150حاضرة توات املالكةة، ص - 4

 .96جزء الغنةة احملرق ، ص 5-
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-هـــ1210)مجبــه الرقاضــي عيــد احلــ  بــن عيــد الكــرمي :والقيــد لفتــوى أبــي ليــد اإلحكــام -
 .(: توجد منه ععر لوحات خبزانة املطارفةم1795

مجبهــا عيــد البزيــز : ينيــة المقتصــد الســادأل فيمــا وقــع فــي تــوات مــن قضــايا ومســادأل -6
اً فةهــا علــى ســجالت شــورى الرقاضــي عيــد احلــ  بــن عيــد الكــرمي، ده، مبتمــاليليــايل تكملــة جلمــع والــد

  .1نسخها منتعرة يف خزائن االقلةم

ــوالل م   -7 ، دراســة وحترقةــ  جــرادي الزجلــويمــد : مجبهــا ابنــه حممــد بــن حمَ حمــد الزجلــوين
، اإلســـالمةةحممــد، أيروحـــة دكتـــوراه، إشـــراف ســباد ســـطحي، كلةـــة أصـــول الــدين والعـــريبة واحلضـــارة 

 .2010/2011جامبة األمري عيد الرقادر للبلوم اإلسالمةة قسنطةنة، اجلزائر، 

رفـــع الحجـــاب وكشـــف النقـــاب عـــن تلبـــيل الملـــبل فـــي ثبـــوت التحبـــيل بخـــط  -8
رقتـيس يف ايـوت نةالين، رد فةها على الزجلوي، وأردفهـا  "إفهـام املتال الرمحنمد بن عيد حمل :المحبل

 .2وأنزمجري   يف خزانة أدغاالتحيةس خبط احمليس، توجد منها نس

ـــد الـــرحمن  -9 ـــيأجوبـــة الشـــيخ محمـــد بـــن عب أوالد  توجـــد منهـــا نســـخة خبزانـــة، :التنيالن
 .97/88حتت رقم:الرقاضي متنطةط 

رســــالة  ،: حرقرقهــــا الطالــــب حممــــد علــــيالتنيالنــــيمحمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن  مســــادأل -10
 .م2014/2015ماجستري، فرقه وأصول، جامبة أدرار، 

ـــــن أبـــــي مـــــدين التمنطيطـــــيالجـــــواهر  -11                         رتيهـــــا : الالمعـــــة عـــــن األســـــئلة، لعبـــــد ا  ب
  .هومة اجلزائرييع دار  ،، حرقرقه حممد بن أمحد عاليلحممد بن أمحد اليداوي بن احملضي اليكري

                                                 

 ألكثر تفصةل ينظر الفصل الثالث، مصادر الفتاوى اجملموعة. - 1
 .152حاضرة توات املالكةة، ص - 2



 79   هـ13و 12الثاني: الفتوى والقضاء في إقليم توات خالل القرنين  الفصل

 هجريين13و 12القضاء بإقليم توات خالل القرنين: الثالثالمبحث 
                     مسةــــــاً، اكانــــــت موجــــــودة   ببةــــــداً عــــــن الســــــلطة املتغليــــــة، حــــــى وإنطاملــــــا كــــــان إقلــــــةم تــــــوات ل

، رغـم غةـا  السـلطة التنفةذيـة الفبلةـة علـى أراضـي اإلقلةماد خطـة الرقضـاء بـجيـ مينع من إولكن هذا مل
سلطة قضائةة سرعان ما تدعو الضـرورة إىل تعـكةل أخـرى، حـى حتفـا  احنالل، فنجد أنه ببد اإلقلةم

 لنظام البام.ا

 لمحة تاريخية عن القضاء بإقليم تواتالمطلب األول: 
هجـري ومناذجـه، مث نـدرس حالـة 12قيـل الرقـرن اإلقلةمندرس من خال ا  هور فكـرة الرقضـاء بـ

 هجريني.13و 12خالل الرقرنني اإلقلةمالسلطة الرقضائةة يف 

 هجريين13و 12القضاء بإقليم توات قبأل القرنينالفرع األول: 

الرقــرن الســابع قيــل  اإلقلــةموجــود الرقضــاء يف حســب املصــادر احمللةــة املتاحــة ال يوجــد مــا يثيــت 
تصــــديه للتبلــــةم و  ذات اليــــني، حالصــــال 1جــــري؛ إال مــــا كــــان مــــن تــــويل مــــوالي ســــلةمان بــــن علــــيا 

ــــوى ملدينــــة متنطــــةط، واشــــتغاله  مث تيلــــورت فكــــرة الرقضــــاء مــــع دخــــول العــــة  عةســــى اليطــــوي .2والفت
بالتــدريس والفتــوى، حــى ارتضــته اجلماعــة التواتةــة قاضــةاً علةهــا، فاختــذ أللســاً للرقضــاء خــارج املســجد 

 .حَممدبرقصر أوالد 
عرقوبـــة  ذلتنفةـــ اً ، فاختـــذ داراً للرقضـــاء، وجهـــاز مث خلـــف ببـــده العـــة  علـــي بـــن عمـــر الفـــودادي

 .3يوصل إلةه من ب،ر ضة  الفوهة اً حتفر دهلةز ااحليس؛ حةث 

 حالصــال، وكـرس وقتــه وعلمــه م1436-هـــ840ســنة  ببــده العــة  أبــو نـي املنةــاري  مث جـاء
. مث خلفـه اإلقلةمبـالـيت عصـفت  وسـفةان ذات اليني، فرقـد تـزامن دخولـه مدينـة  متنطـةط مـع فتنـة نمـد

لرقضـاء، ومل يـزل بـه حـى توفـاه ، فاوكـل لـه اني بن إيدير بن عتةـ  التدلسـي :العة  الوافد على املدينة

                                                 

هــ( البـامل الزاهـد، أخـذ عـن علـي بـن حـرزهم وهـو مـن أشـار 670-ه580املكـأل أوشـن)موالي سلةمان بن علـي العـريف،  - 1
 .(68-67علةه بالتوجه لتوات، فانتهى إىل اوالد وشن حةث أسس زاويته املعهورة و ل مدرساً ومفتةاً هبا، )النيذة، ص

 .119نظام الرقضاء يف منطرقة توات، ص - 2
 .120الرقضاء مبنطرقة توات، ص . نظام3ترمجة وجةزة ليب  علماء توات، ص - 3
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الرقضـاء، فخلفـه ابـن  عمـره مـن آخـر، واسـتبفى يف هـ، فخلفه تلمةذه البصنوين أبو بكـر877اهلل  سنة
 : عنــد رأســه ويتلــوان قولــه ن يرقفــانيرجلــالــذي كــان عنــد جلوســه للرقضــاء يــامر  ؛بصــنوينأخةــه ســامل ال

ســييها دســوا علةــه ب ني قيةلــة أوالد داودوإاــر خــالف بةنــه وبــ ﴿    ﴾1تبــاىل
 .2قاصداً الساحل اإلقلةمخر من الرقضاء، وترك فاستبفى هو اآلمن يرقتله، 

            حَممــــدالعــــة  والــــده ببــــد أن ردهــــا  -عــــامل تــــوات- حَممــــدبيــــد الكــــرمي بــــن لمث أوكــــل الرقضــــاء 
ن يسـالين عـن أقـائاًل: ألن ناسـيين اهلل علـى ألـف قنطـار أيسـر علـي مـن  بن حممد بن أمحد بن مةمـون
 ﴿برقولـه تبـاىل:  ، فاجابـه"قـد عصـةتين" :ب لـه السـلطان السـبدياانـني، فكتـقضةة واحدة فاصـلة بـني 

             

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

إىل م 1632-هـــ1042 ــل املنصــب شــاغراً بدايــة مــن  حَممــدالرقاضــي عيــد الكــرمي بــن  وبوفــاة
وبوفاتــه شــغر الرقضــاء، إقامتــه يف احلجــاز وعــاد لةتــوىل  حَممــدبنــه اتــرك حــني  م1640-هـــ1050غايــة 

الــذي ســافر لطلــب البلــم للبــودة  ه اليكــري بــن عيــد الكــرميأخــا اإلقلــةممنصــب الرقضــاء، فراســل أهــل 
 .5هجريني13و 12لتويل خطة الرقضاء، فباد وتوىل الرقضاء، وتدخل واليته للرقضاء ضمن الرقرنني 

 هجريين13و 12خالل القرنين  توات مراكز القضاء بإقليم :نيالفرع الثا

             نظـــراً لكـــون الرقضـــاء يســـتمد واليتـــه مـــن واليـــة الســـلطان، فهـــو دومـــاً تـــابع لســـلطان وســـلطانه، 
                  ويف غةاهبمــــا؛ كمــــا هــــو احلــــال يف إقلــــةم تــــوات، فالبــــد للرقضــــاء مــــن االســــتناد إىل ســــلطة بديلــــة تــــؤمن

            اســة اء يف املدينــة ذات الرئمركــز الرقضــ لــه مــا غــا  بغةــا  الســلطان، فكــان مــن مظــاهر هــذا اســترقرار
 .، يتغري بتغريهايف اإلقلةم

                                                 

 .30سورة الزمر، اآلية - 1
 .8ترمجة وجةزة ليب  علماء توات، ص  -2
 .72سورة األحزا ، اآلية - 3
 .51درة األقالم، مرجع سي  ذكرة، ص  - 4
 .50ينظر املصدر نفسه، ص - 5
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                     اســـــترقر الرقضـــــاء يف مدينـــــة متنطـــــةط حـــــى قيـــــل الرقـــــرن التاســـــع، رغـــــم مركـــــز تمنطـــــيط:  -1
                        مــــــن يعــــــغل املنصــــــب؛ فكــــــان الرقضــــــاء مســــــترقراً باملدينــــــة والرقضــــــاة يفــــــدون كأهنــــــا مل تنجــــــب آنــــــذا

 .1، البصنونةني، التدلسي، املنةاريعلةه من خارج اإلقلةم مثل اليطوي

ن تفرقـــه يف الـــدين حـــى اســـتح  هجـــري جـــاد اهلل علـــى املدينـــة مـــن أبنائهـــا مـــ 11وببـــد الرقـــرن 
ســتمر فةهــا مركــز احتــد يف املدينــة كــل مــن البلــم والرياســة فامنصــب الرقاضــي، وســار ذلــا يف أبنائــه، ف

الرقضــاء، ولكــن مبةــل كفــة الرقــوة إىل قصــور تةمــي ذهيــت  ــم الرياســة يف اإلقلــةم، فصــار مركــز الرقضــاء 
هجــري حــني عــني  12أواســط الرقــرن  متنازعــاً بــني متنطــةط وتةمــي، حــى  هــرت ازدواجةــة يف الرقضــاء

، الرقاضـــي عمـــر بـــن عيـــد الرقـــادر  قاضـــةاً علـــى اإلقلـــةم، إىل جانـــب الرقاضـــي عيـــد الكـــرمي بـــن اليكـــري
الرقضــاء، عــاد إىل مركــز متنطــةط مســتنداً علــى الرأمســال املــادي واملبنــوي،  وبــاعتزال عمــر بــن عيــد الرقــادر

والبلمـي للرقاضــي، يف غةــا  الرياســة والرقــوة، ومـا كــان لةســتمر كــذلا، خاصــة مـع مــا كــان بــني قصــور 
 .2ومتنطةط من فتنة تةمي

ياشـرة ببـد حتـول مركـز ول مالرقضاء من متنطـةط مظهـر التحـ أخذ حتول مركز :تنيالنمركز  -2
عمر بن عيد الرقادر التنةالين   يهـ، وذلا بتبةني الرقاض12الرقوة والرياسة لرقصور تةمي يف مطلع الرقرن 

-هــــــ1152، لكنـــــه عـــــاد ملدينـــــة متنطـــــةط باعتزالـــــه ســـــنة م1726-هــــــ1139كرقـــــاٍ  لإقلـــــةم ســـــنة
  .3م1739

ـــرمحن كمـــا ميكننـــا أن نضـــم  ـــا البهـــدة املؤقتـــة ملنصـــب الرقضـــاء الـــيت شـــ غلها عمـــر بـــن عيـــد ال
ــــــةالين ــــــد الكــــــرمي، بدايــــــة التن ــــــن عي ــــــد احلــــــ  ب              ، بســــــيب شــــــغور منصــــــب الرقضــــــاء بوفــــــاة الرقاضــــــي عي
  .4ـم1799-ه1214إىل غاية:م 1795-هـ 1210من سنة

تــاخر حتــول مركــز الرقضــاء مــن متنطــةط إىل قصــور تةمــي، عــن حتــول الرياســة مركــز ملوكــة:  -3
هــ، واسـترقرار مركـز 12فكفـة الرقـوة والرياسـة مالـت إىل قصـور تةمـي يف مطلـع الرقـرن إلةها حبوايل الرقرن، 

اجتمـع برقصـر ملوكـة عنصـرا البلـم والرياسـة،  هــ، حـني13الرقضاء باحـد قصـورها تـاخر إىل مطلـع الرقـرن
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بنــــه عيــــد البزيــــز امث  م،1799-ه1214فتـــوىل املنصــــب الرقاضــــي حممــــد عيــــد الــــرمحن اليليــــايل، ســــنة 
فــاذ أحكــام املفتــني، إىل دخــول إن، لةبــود األمــر ببــدها إىل شــةوخ الرقيائــل يف م1829-هـــ1244ســنة

 .1االستبمار الفرنسي

 هجريين13و 12خالل القرنين إقليم توات  ةضاق: لثالفرع الثا

 اإلقلـةمللرقضاء، وفةما يلي نـورد قضـاة  هجري بوالية اليكري بن عيد الكرمي 12استهل الرقرن 
 خالل هاته الفكة، حسب الكتةب الزمين، مع ترمجة وجةزة  م.

بــــامل ( الفرقةــــه الم1720-1632=هـــــ1133-1042) :البكــــري بــــن عبــــد الكــــريم -1
، واخـذ ، مث حممد بن علي النحوي الـوقرويتبن عيد الكرمي مدحمَ الصويف، قاضي توات. أخذ عن أخةه 

ــــــن مبــــــروف ا ــــــيالوي                  ، مث عــــــادالعــــــة  حممــــــد بــــــن عمــــــر اليــــــوداويو  ،الــــــورد عــــــن حممــــــد الصــــــاد ب
      فاخــذلالســتزادة مــن البلــم،  ، ولكــن ســرعان مــا ســافر إىل اجلزائــرواإلفتــاءإىل متنطــةط وجلــس للتبلــةم 

              ، عـــاد إىل متنطـــةطم1655-هــــ1066ســـنةشـــةخه ة ن وافـــت املنةـــأوببـــد  ،العـــة  ســـبةد قـــديورةعـــن 
هبــا زاويــة  أســسالــيت  وتــونس بغــدامس ، مــاراً لريحــل قاصــداً حــ  بةــت اهلل احلــرام ؛ومل يطــل مرقامــه فةهــا

هلهــا برقــو م: "أتــذهب للحــ  أ ســتبطفهاأن ببــد  واإلفتــاءعرفــت بامســه، ومكــث يف غــدامس للتــدريس 
، فاسـترقر هبـا حـوايل السـنة مث واصـل إىل مصـر .2مة مهجاً بال دين وال دنةـا فـاهلل سـائلا عـنهم"أوتكك 

 .3يف الفرقه جازه إجازة كاملةأذي ال خذ عن اترشياف

               مث واصــــل رحلتــــه إىل احلــــ ، ويف يريــــ  البــــودة اســــترقر بــــيالد الــــزا  وأســــس هبــــا زاويــــة تصــــدر
 أد، م1681-هــ1092 سـنة بـن عيـد الكـرمي مـدحمَ ، وببد وفـاة أخةـه الرقاضـي واإلفتاءفةها للتدريس 
  .4بتمنطةط أجدادهللبودة واستالم زاوية  اإلقلةمعلةه أهل 

 خذ عنه البلم إضـافة إىل يـال  الزاويـة اليكريـة، كـل مـن  يـال  زوايـاه يف تـونس وغـدامساف
  عيد اهلل وابن أخةه، ه األرببة: حممد الصاد، عيد الرقادر، حممد، وعيد الكرمي  الزا ، وكذا أبناو 
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 .1، وحممد الرقادسي املصريالتنةالينبن عمر  الرمحن، والعة  عيد بن حممد

           ؛محــــــــدت ســــــــريته يف الرقضــــــــاء( م1720-1681=هـــــــــ1133 -1092)توليــــــــه للقضــــــــاء
وبســيب االفــكاءات وشــكاوى  ؛مــن جياريــه يف البلــم بالعــريبة، ولكــن رغــم ذلــا اإلقلــةمإذ مل يكــن يف 
علمــه و ، فلمــا تيــني لــه ورعــه بــامر مــن الســلطان املـوىل إمساعةــل البلــوي ةــد الرقاضــي إىل فــاسالـيب ، اقت  

            نســأحا :"مــ ىل تــوات قــائالً إوترقــواه، عــر  علةــه قضــاء فــاس، غــري أن العــة  اعتــذر واختــار البــودة 
                  ناصــــر ، ال دافــــع عــــنهم إال اهلل، والمــــا ترقــــول غــــري أين اخــــكت دار املترقــــني، بلــــد الضــــبفاء واملســــاكني

وأمـر  ،اجليايـة علـى أهـل تـوات إمساعةـل، فاسرقط السلطان " م إال اهلل فاكثرهم يف اهلل وباهلل وعلى اهلل
 .2أن توزع على فرقراء الرقوم إكراماً للرقاضي

 .الفرقةــه الصــويف( م1760-م1684=هـــ1174-1096) :عبــد الكــريم بــن البكــري -2
            الرقاضـــي عيـــد احلـــ ابنـــه ، وأخـــذ عنـــه شـــةوخ أجلـــة، مـــنهم أخـــذ عـــن والـــده اليكـــري بـــن عيـــد الكـــرمي

 .3اهلل، وغريهم البالمة حممد بن عيدو  عيد الكرمي احلاجب أخةهبن او  بن عيد الكرمي،ا

احلـزم، وكانـت البـدل و ( سار فةـه سـرية م1760-1720=ه1174-1133)توليه للقضاء
؛ فرمبا يرضي املـدعي مبالـه ويرقـول اإلقلةمجل سجالته، وأحكامه مينةة على الصلح، نظراً لضبف أهل 

 .4له امسح يف الياقي

 .اإلقلةمبفتاء سيرقت ترمجته يف أعالم اإل :التنيالنيعمر بن عبد القادر  -3

( ففكة تولةه للرقضاء تدخل ضمن فـكة م1739-1726=ه1152-1139توليه للقضاء)
 اإلقلـةمالرقاضي عيد الكرمي بن اليكري للرقضاء بتمنطةط، األمر الذي يبطـي إشـارات إىل انرقسـام  تويل

                                                 

 .املصدر الساب  - 1
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ني، حـــى ال نرقـــول بـــازدواج الرقاضـــي والـــذي يعـــك  يف حرقـــه الوحـــدة. الســـفةانو  الةحمـــدين جـــزأينإىل 
 .1ولكن باحتجا  الرقاضي عمر بن عيد الرقادر عن الرقضاء، عاد لةتمركز بتمنطةط

ـــن -4 ـــد الحـــق ب ـــد الكـــريم عب وســـةايت التفصـــةل يف حةاتـــه، وتولةـــه الرقضـــاء يف الفصـــل  :عب
 .الثالث

                ، أخــذ ب احلجــاجكــعمــر األصــغر، شــة  ر  (هـــ1221-1152)الــرحمنعمــر بــن عبــد  -5
 .2بن عيد اهلل الونرقايل حَممدبن عمر، وعن  الرمحنعن والده عيد 

هــــ( ختلـــى خـــالل هاتـــه األرببـــة ســـنوات عـــن معـــةخة ركـــب 1214-1210)توليـــه للقضـــاء
ملــا خــاف ا ــرج والفتنــة، ببــد شــغور منصــب الرقاضــي  اإلقلــةماحلجــاج، لــةجلس للفتــوى والتحكــةم يف 

 .3الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي ةبوفا

    .هــــ( الفرقةـــه الرقاضـــي1244-1155)بـــن عبـــد القـــادر البلبـــالي الـــرحمنمحمـــد عبـــد  -6
، بـــن عيـــد اهلل الونرقـــايل حَممـــد، التنـــةالينبـــن عمـــر  الـــرمحن، عيـــد أخــذ عـــن عيـــد اهلل بـــن إبـــراهةم اليليـــايل

، أمحد احليةب بن حممد بن عيـد اهلل حممد عيد البزيز اليليايلابنه ، وأخذ عنه ويوحممد بن البامل الزجل
                      عيـــــد اهلل بـــــن عيـــــد الكـــــرمي  ،محـــــد اليـــــدوي اليكـــــريأ، ، املـــــامون بـــــن ميـــــارك اليليـــــايل الربنكـــــايناليليـــــايل

 .4، وله منظومة يف آدا  الضةافة، وغريهم، له الفضل يف مجع الغنةة اليليالةةبن احلاجب اليكري

، ويلـــب ســـجالت شـــورى ءهــــ( حســـنت ســـريته يف الرقضـــا1244-1214) للقضـــاءتوليـــه 
الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي؛ فرتيها وصنفها، وأضاف إلةهـا أقضـةته، وعاجلتـه املنةـة قيـل إمتامهـا، 

 .5فامتها ابنه حممد عيد البزيز

هـــ( الفرقةــه 1261-1190)البلبــالي الــرحمنمحمــد عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عبــد  -7
، وأخــذ عنــه إبنــه اليكــري، املؤمــون اليليــايل أمحــد الــزروق اجلبفــري اليــداوي،و الرقاضــي، أخــذ عــن والــده، 
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     ، وغــريهم ، حممــد احلســن بــن ســبةد اليكــري، عيــد الكــرمي بــن عيــد امللــا اليليــايلامحــد احليةــب اليليــايل
وأخرجهـا  . له حماورات كان يبرقدها مع فرقهـاء املنطرقـة، حـرص علـى تكملـة الغنةـةمن يلية زاوية ملوكة
 .1على ما هي علةه

           ســـــتخلفه والـــــده علـــــى الرقضـــــاءا( م1845-1828=هــــــ1261-1244) توليـــــه للقضـــــاء
فبــاد ، اإلقلــةم، شــغر منصــب الرقضــاء يف ببــد وفاتــه، وبوفــاة حممــد عيــد البزيــز وتــوالهيف مــر  موتــه، 

 .2اإلقلةمنفاذ أحكام املفتني، إىل أن دخل االستبمار الفرنسي إيف  األمر إىل شةوخ الرقيائل

               تــــوفر  اشــــكا  مــــا يتضــــح لنــــاهـــــ 13و 12وببــــد عرضــــنا لســــرية قضــــاة االقلــــةم خــــالل الرقــــرنني
                 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 

         اً ، جنــد أن  ــم نصــةياة اإلقلــةم الــيت أوردناهــابــني الرقضــاة والفرقهــاء، أمــا عــن البلــم، فيتتيبنــا ســرية قضــ
 .3غري قلةل من البلم

 هجريين 13و 12القرنين  مالم  القضاء بإقليم توات خاللالمطلب الثاني: 
هجــريني فتنــة داخلةــة؛  هــرت آاارهــا علــى كــل مالمــح  13و 12أملــت بــاإلقلةم خــالل الرقــرنني

              اإلقلـــةم التـــوايت السةاســـةة واالجتماعةـــة الثرقافةـــة، فالســـلطة املتغليـــة كمـــا كانـــت دائمـــاً  ـــا ســـةطرة امسةـــة 
هد اإلقلةم  إيفاد أو تبةني سلطة تنفةذية تتصرف على اإلقلةم تنحصر يف الضرائب وحتصةلها، فلم يع

باســم الســلطة املتغليــة، إال يف ببــ  احلــاالت الــيت كــان يرســل فةهــا الســلطان ببــ  الرقــواد  لتســةري أمــر 
 12اإلقلـــــةم، والـــــذين مل يليثـــــوا كثـــــرياً لةبـــــود األمـــــر إىل الســـــةية املبهـــــودة يف اإلقلـــــةم، وخـــــالل الرقـــــرنني 

لسلطة تنفةذية موحدة على اإلقلةم ككل، فاإلقلةم خـالل هاتـه  اً تام اً ر هجريني شهد اإلقلةم شغو 13و
الفـــكة فرقـــد الوحـــدة احلرقةرقةـــة بســـيب الفتنـــة، فاجلماعـــة التواتةـــة انرقســـمت وتفرقـــت كلمتهـــا، فـــال تســـري 

، األمر الذي أار على الرقضاء الذي البد له مـن سـلطة تنفةذيـة 4على سفةان وال البكس قرارات نمد
حكامــه، ولصــبوبة برقــاء اإلقلــةم دون قضــاء، أنتجــت هاتــه الظــروف حلــوالً أتنعــ،ه وتســهر علــى تنفةــذ 
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وبــدائل لغةـــا  الســـلطة التنفةذيـــة، وفةمـــا يلـــي نسترقصــي آاـــار غةـــا  الســـلطة التنفةذيـــة  واليـــدائل الـــيت 
نظــراً تصوصــةته، ا ، وآاــار ذلــا علــى مالمــح قضــاء اإلقلــةم الــيت متةــزت اخُتــذت لســد خلــل هــذا الغةــ

 .مع السلطة واستثناءاته

 في إقليم توات في يياب السلطة التنفيذية تعيين القاضيالفرع األول: 

عــري لــذلا تبريــف الــربزيل يكمــا ،  اإلقلــةميبتــرب تبةــني الرقاضــي مــن مهــام ويل األمــر الغائــب يف 
ويوجـــــد يف تـــــاري  املغـــــر  . 1لواليـــــة ســـــلطانةة  أو للجماعـــــة لفرقـــــد الســـــلطانللرقضـــــاء، حـــــني أســـــنده 

اد حلــول لــذلا، وكتــب نــوازل املغاربــة جيــســالمي حــاالت مثــل هــذا العــغور، جلــا فةهــا الفرقهــاء إىل إاإل
 .اواليالد السائية ويرق تبةني الرقاضي هب 2تتكلم عنه يف قضاء الكور

 اليليـايل الـرمحنمـا تكلـم عنـه الرقاضـي حممـد بـن عيـد ك  اإلقلـةموكان بـديل السـلطة التنفةذيـة يف 
رقاضـي يف  ـل عـدم وجـود السـلطان برقولـه:" األمـر يرجـع جلماعـة احلـل والبرقـد؛ ل عن تبةني ال،حني س

شـرو  تبةةنـه  كـد علـىأو   .3الرقاضـي" اختةـاروهم أفاضل أهل اليلد يف الدين والبرقل، فهـم مـن يتـوىل 
 اليت حددها العرع.

أمـا مسـالة نصـب اجلماعـة للحـاكم فةمـا حتكـم " :الزجلـوي مـدحممـد بـن حمَ  إجابـةوجند كذلا 
ال ســـلطان ترقــوم فةـــه  اليلـــد وحةــث أن أيــراف عــن هتـــذيب الطالــب 4فةــه الرقضــاة؛ فنرقـــل العــة  ســـامل

أي الرقاضـــي هـــو اإلمـــام  ؛نصـــيهيُ  ؛ والـــذييف شـــرح الرســـالة وقـــال النفـــراوي .مـــامصـــاحلو اليلـــد مرقـــام اإل
 .5"هما فجماعة املسلمنيمن نائيه، إن كان عداًل، وإن مل يوجد واحد األعظم، أو
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"مجاعة احلل والبرقد" من يبني الرقاضي كان بديالً متكـن مـن حـل املعـكلة  فاعتيار مجاعة اليلد
 بـــني تةمـــي ومتنطـــةط، وفتنـــة نمـــد ، ولكـــن بـــدخول الصـــراع علـــى الرياســـةاإلقلـــةميف حالـــة إحتـــاد كلمـــة 

 هـــر ذلـــا جلةـــاً يف تبةـــني الرقاضـــي، حـــني ، اإلقلـــةمالـــيت فرقـــت بـــني هـــاتني املـــدينتني برقاعـــدة  وســفةان
 الرقاضي عمر بن عيد الرقادر. اعتزالفيخالف اجلماعة التواتةة وانرقسامها كاد الرقضاء أن ينرقسم، لوال 

، أمــا مــا يرقــال عــن تبةــني الســلطة املتغليــة يف املغــر  األقصــى  للرقاضــي، فــإن البملةــة صــورية 
              خاصـــة مـــع مـــا كـــان مـــن انرقســـام الرقضـــاء، ومـــا تـــؤرخ لـــه املصـــادر التواتةـــة، مـــن تـــويل الرقاضـــي الرقضـــاء،

 صله التزكةة من السلطة.مث ت

 في إقليم توات في يياب السلطة التنفيذية أجرة القاضي: الثانيالفرع 

أجــرة الرقاضــي هــي األخــرى يفترقــر فةهــا لــويل األمــر، كــون أن كتــب الفرقــه والنــوازل، أوكلتهــا إن 
               علـــى هـــذا النحـــو إال مـــا جـــاء  اإلقلـــةم، وهـــي مل تطـــرح يف اإلقلـــةمليةـــت مـــال املســـلمني، الغائـــب عـــن 
مثرقـال، لـةجلس للرقضـاء  ةخسـمائعلـى  واتأهـل تـالـذي قايبـه  يف الرقول اليسةط يف الرقاضي املنةاري

 .1بةنهم

اجلماعة التواتةة وال حى السلطة  التزام، فال يوجد ما يعري فةه إىل اإلقلةمجنده يف نوازل  أما ما
، ومراسـلة سـلطان املغـر   بصـرف أجـرة قـارة للرقاضـي، بـل جنـد يف كـالم اجلنتـوري اإلقلـةماملتغلية علـى 
              :"ومن البلمـــاء ، مـــا ينفـــي ذلـــا؛ حةـــث يرقـــول اجلنتـــورياليليـــايل للرقاضـــي حممـــد عيـــد الـــرمحناألقصـــى 

                                وفصـــــــــل  ، 2"فرقـــــــــدهحســـــــــن لرقضـــــــــاتنا بـــــــــاهنم ال رزق  ـــــــــم مـــــــــن بةـــــــــت املـــــــــال لأمـــــــــن أجـــــــــازه وهـــــــــو 
 .ألن هـذا مـن أكـل أمـوال النـاس باليايـل ؛وال إشكال يف مـا أخـذ مـن غـري احملكـوم لـه" ذلا يف قوله:

               ال يؤخــذون مــا قســم  موهــو حســن لرقضــاتنا، فـإهن ؛مــن احملكــوم لـه، فمــن البلمــاء مــن أجـازه هوأمـا أخــذ
، لكـان علـةهم ألزمـوا أن يرقضـوا وجيلسـوا للنـاس ويؤكلـون مـن عنـد أنفسـهم م يف بةـت املـال، ولـو أهنـم 

                   أراد اليليــــايل فرقــــدحممــــد عيــــد الــــرمحن أمــــا الرقاضــــي  .3"، وهــــو منتــــف يف الــــدينيف ذلــــا حــــرج عظــــةم
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     فراسـل بــذلا سـلطان املغــر  األقصـى، فــرخصأن يسـتبفي مـن الرقضــاء لكثـرة أعيائــه وقلـة ذات يــده، 
 .1له يف قي  األموال على املتخاصمني مبا يكفي مبةعته وعةاله

من نفرقة ومركو  وال يسرف حـى يتخـذ  ؛م،ونته فوق نل له الزيادة العلى أن  وركز اجلنتوري
 .3: من ويل الرقضاء ومل يفترقر فهو سارقوأورد قول العافبي ،2الكنوز

                       خرقــــه  اتســــعمسبــــت بـــامر  وجــــد خبطــــه وببـــد فرقــــد و ـــا"مـــا جــــاء يف الغنةــــة:  ومـــا يؤكــــد ذلــــا
علـى احلكـم، وهـذا إن صـح يـؤدي إىل إبطـال  يسمع خطا  قاٍ  ياخـذ أجـراً  وهو أنه ال ؛على راقبة

              وال يف غريهـــا  أو مفـــٍت يف بالدنـــا هـــذه مجةـــع أقطـــار األر ، إذ ال يوجـــد قـــا ٍ  حرقـــوق املســـلمني يف
شــهادة، فتضـــةع بســـييه حرقـــوق  ال فتةـــا والو  أال يصـــح حكـــم فةلــزم غاليـــاً، إال ياخــذها، بـــل وال شـــاهد

 .4"ما بنةت علةه العريبة واهلل حسب من بدل والسالم  الف املسلمني وهذا ما

 قسـم والعـهود والبـراف يف ما ياخـذه الرقاضـي بن عيد الكرمي عن عيد احل الرقاضي  ويتحد 
أمــا ببــد فــإن البــادة " العــرع، وأقرهــا النــاس، يف قولــه: الككــات؛ فةصــفها بالبــادة الرقدميــة الــيت ال ختــالف

واآلخـر   عن آبائنا و ـن نرضـى مـن النـاس أن الرقاضـي لـه نصـف األجـرة، املستمرة الرقدمية اليت تلرقةناها
فرقد أخـذوا مـا ال نـل  شة،اً ، فإن أخذوا والبراف، أما األعةان فال فائدة  م يرقسم أنصافاً بني العهود

 .5"جبل لكل مثرقال موزونتني التنةالين م، وقد بلغين أن العة  السةد عمر بن عيد الرقادر 

وقسـمة الككـات، والتفلـةس، وفةمـا يلـي  باملتخاصمني، والتواةـ ، اً فرقد كان أجر الرقاضي متبلرق
 النوازل اليت تيني مرقدار أجر الرقاضي من هاته البناصر: نستبر  بب 

: وهـــو مــــرتيط باألعمـــال الـــيت يرقــــوم هبـــا الرقاضـــي يف الرقضــــةة، الفصـــأل بـــين المتخاصــــمين -
 .6وتكالةف كتابتها كالةفها،فاتصم الذي يريد نسخة من احلكم يدفع مرقابلها حبسب الرقضةة، وت
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                 فمن خالل تواة  عرقود اليةع، وغريها، فرقد جاء يف الغنةة، ما يدل  التوثيق: -
بن عمر من الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي لةخفف  الرمحنالعة  عيد  التمسعلى ذلا، حني 

و ا وجد خبطه إىل أخةنا وحمينا يف اهلل  يف قوله: " .اشكاهة تواة  جنان ر أج عن أحد اليليالةني يف
                 ،الفرقةه الرقاضي سةدي عيد احل  بن سةدي عيد الكرمي ألف سالم علةا ورمحة اهلل وبركاته

                     لكف  إلةان حامله احملب يف اهلل احملفو  بن احلاج حممد اليليايل يلب مين أن أكتب إوببد ف
            ؛فارف  به أيها احملب ،لكتابة اليت كتيت يف شان شرائه اجلنان من أوالد السةد حمبه يف أجرة ا

 .1"نه من أحيايب والسالم وكتب حميكم عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل بهإف

ـــــني قســـــمة التركـــــات: - ـــــد احلـــــ  وترقســـــم ب ـــــة الرقاضـــــي عي ـــــه، كمـــــا يف إجاب                    الرقاضـــــي وأعوان
 .2ونسب ترقديرها لكل مثرقال موزونتني، للرقاضي عمر بن عيد الرقادر بن عيد الكرمي السابرقة.

          عـــر ويرقـــول الرقاضـــي عيـــد احلـــ  بـــن عيـــد الكـــرمي أهنـــا عُ  ديـــون الغرمـــاء: التفلـــيل وســـداد -
 .3فلسما وجد يف يد امل

البــرف يف التفلــةس النصــف علــى املفلــس والنصــف علــى أهــل علةــه  :مــا وجــاء يف غايــة األمــاين
 .4الدين مجباً بني الرقولني يف هذه املسالة

 في إقليم توات في يياب السلطة التنفيذيةأحكام القاضي  تنفيذ :الثالثالفرع 

اقتصــرت ســلطة الرقاضــي يف إقلــةم تــوات علــى املنازعــات املدنةــة دون اجلنايــات واقامــة احلــدود، 
ـــــا راجـــــع  ـــــذ . بـــــل أنلســـــلطة التنفةذيـــــةغةـــــا  ال لغةـــــا  آلةـــــات تنفةـــــذهاوذل             أحكـــــام الرقاضـــــي تنفة

لرقاضـي اكـان صـبياً علـى  خـر، فرقـدكان فةـه أخـذ للحـ  مـن شـخص آلما  يف املنازعات املدنةة خاصة 
            نفــــــوذ أحكــــــام الرقاضـــــــيباعتيـــــــار أن  هجــــــريني13و 12الرقــــــرنةني ة، يفبكاجــــــع دور اجلماعــــــة التواتةـــــــ

بـرأس مـا م املـادي واملبنـوي لنفـاذ أحكـامهم، فكـان الرقاضـي اسـتبانوا الرقضـاة  فنجـد  ـا، الً و كان موكـ
ـــــد الكـــــرمي ـــــن اليكـــــري عي ـــــته  الرقاضـــــي5خاصـــــمني حـــــر مالـــــهتجيـــــنح للصـــــلح، وقـــــد يرضـــــي امل ب                   ، وان
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 اً املرقايبــة جمللــس الرقضــاء يف حــال عــدم تنفةــذ أحكامــه، األمــر الــذي يعــكل ضــغط عمــربن عيــد الرقــادر
، أمــا 1علــى مــن يــاذ تنفةــذ أحكامــه، للمكانــة الــيت كــان نظــى هبــا العــة  يف اجملتمــع التــوايت اَ اجتماعةــ
 واحـكاملةضـم إىل رأمسالـه املبنـوي وقـار  استعـاريسـتبان مبجلـس اعيـد احلـ  بـن عيـد الكـرمي ف الرقاضي

 ،أصـحاهبا هـالةالـيت متـرد عاجملتمع التوايت ألقطا  العورى، ومع كـل هاتـه التـدابري جنـد ببـ  األحكـام 
  .2التنفةذ للسلطان ما صح  م ذلا وجابوا هبا مناي  أخرى قاصدين الرقضاء والفتوى، فلو كان

 هجريين13و 12ات خالل القرنين و منهج القضاء في إقليم ت: الثالثالمطلب 
منهجــاً يف الرقضــاء، ســواء يف األحكــام، ومراجــع  اإلقلــةمقضــاة  اتيــعاحلــال يف الفتــوى  كمــا هــو

  عملةة الترقاضي.ري، أو يف مساعدي الرقاضي، وساإلقلةمالرقضاء ب

 اإلقليممراجع قضاء الفرع األول: 

يف شرو  تبةـني الرقاضـي،  اإلقلةم، وزمنه على علماء اإلقلةمالتساهل الذي فرضته ييةبة  قابل
               الرقاضـــــي ل حكــــــام الـــــيت يرقضــــــي اســــــتخراجتعــــــديد يف مـــــنه   ، قابـــــل هــــــذا التســـــاهل،لتبـــــذر غــــــريه
، وغريمهـا، يف أن األصـل ، والزجلـويبـن عمـر، واجلنتـوري الـرمحنمن ترقريرات العـة  عيـد  هبا، فانطالقاً 
ذلا لـيعـري اجلنتـوري و  .سـية لغـريهم مـن الرقضـاة املتـاخريناحلـال بالن الترقلةد، كما هـو اإلقلةميف قضاة 

ــرو "إذا  هــو املطلــو  يف تبلةــل األحكــام برقولــه: يف نرقــده لرقضــاة الوقــت فةنفــي عــنهم مــا ع يف ببــ  ج 
وحتديـــداً   .3هـــل املـــذهب وال قةـــاس علةـــه"أأحكامــه مل يـــذكر مســـتند الـــنص وال روايـــة وال قـــول لــيب  

إن املرقلـد إن مل تكـن فةـه أهلةـة النظـر والكجـةح " بـن عمـر يرقـول: الـرمحنجند العة  عيـد  ملنه  الترقلةد
تعـهري، فـإن حكـم بغـري املعـهور ما رمسـوه مـن ال اتياعتبني علةه  ؛على أصول إمامه يف األقوال املذهيةة

 ن من حكم أ ؛نو دـــــــــــاة املرقلـــــتف  علةه يف الرقضاما " ول أيضاً:ـــــوفةه يرق .4"مل يبترب حكمه، ونرق 
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     ، 3وأيب الفضل البرقياين ،2واستدل بكالم الفاسي .1"بةنهم بالعاذ فإنه ينرق  حكمه

 .5"البصر إال مامل  الف املعهور ومذهب املدونة أحكام قضاة ال يبترب من": 4بن عرفةاكالم و 

 :أما عن الكتب املبتمدة من يرف الرقضاة، فهي

املختصــر وشــروحه وحواشــةه،  :كتــب الفقــه المعتمــدة فــي المدرســة المغربيــة المالكيــة   -1
 حها، و وشر  ، والرسالةخاصة شرح احلطا 

الـــدرر  اختصـــار فتـــاوى الـــربزيل،  ،، فتـــاوى الـــربزيلخاصـــة املبةـــار املبـــر  :كتـــب النـــوالل-2
 .املكنونه يف نوازل مازونة

 حتفــــةعلــــى مةــــارة  وشــــرح -الباصــــمةة-خاصــــة حتفــــة احلكــــام :كتــــب األحكــــام والوثــــادق  -3
                تيصرة احلكامللونعريسي،  ، الفائ  للحكام، املفةد ، عملةات الفاسي، ألالس الرقضاة واحلكاماحلكام

 .فرحون بنال

  القاضي أعوانالفرع الثاني: 

ويبتـــرب  لـــه البمـــل يف  ـــروف مالئمـــة، حـــى يتســـأل مســـاعدة ة الرقاضـــي، بو ـــائففـــتـــرتيط و ة
فرقــــد حتضــــر  األخــــرىيف هاتــــه الو ــــائف، أمــــا الو ــــائف  ةصــــر الرقــــار االبناألعةــــان و البــــراف،  ،البــــدول
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اجلديد اجلامع املبر ، عن فتاوى املتاخرين من علماء املغر ، مهدي الوزاين، حترقة  حممد السةد عثمان، دار الكتب البلمةة، 
 .118، ص9لينان، ج
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املعرق واملغر ، مـنهم الـربزيل، ابـن نـاجي، ابـن عرقـا ، أمحـد وحممـد ابنـا الرقلعـاين، ابـن اتطةـب الرقسـنطةين، عةسـى الغربيـين، 

هــ وأخــذ عنـه يف يريرقــه املصـريون واملــدنةون. لـه تــ لةف عجةيـة يف فنــون مــن  792ن فرحـون، وغــريهم. حـ  ســنة الوانـوغي، وابــ
-331، ص ص2البلم منها املختصر الفرقهي، احلدود الفرقهةة، وخمتصر يف املنط ، وتفسـري وغـري ذلا.)الـديياج املـذهب، ج

 (43، ص7. األعالم، ج327-326، ص ص1. شجرة النور، ج471-463. نةل االبتهاج، ص ص332
 .351، ص8منح اجللةل، ج - 5



 92   هـ13و 12قرنين الثاني: الفتوى والقضاء في إقليم توات خالل ال الفصل

فبــــل إال يف عهــــد مل تُ  األخــــرية فرقهــــاء العــــورى، ولكــــون هاتــــهو  نــــوا  الرقاضــــي، وتغةــــب، وتتمثــــل يف
 .احلديث عنها إىل الفصل الثالث فسنؤجل ،عيد احل  بن عيد الكرمي  الرقاضي

وهــي و ةفــة تاببــة للرقضــاء، جيلــس مبوجيهــا البــدل لتحمــل العــهادة بــني النــاس  العــدول: -1
ــــإذن الرقاضــــي؛                 وحرقةرقــــة هــــذه الو ةفــــة الرقةــــام عــــن إذن الرقاضــــي بالعــــهادة " ويبرفهــــا ابــــن خلــــدون: ب

                         ، وأداء عنـــد التنـــازع، وكتيـــاً يف الســـجالت، حتفـــا اإلشـــهاد بـــني النـــاس فةمـــا  ـــم وعلـــةهم، حتمـــالً عنـــد
 .1به حرقوق الناس

اهد جللوســه لتحمـــل وشـــ ويســمي البـــدل والعــاهد والواـــاق، فهــو عـــدل الشــكا  البدالـــة فةــه،
 العهادة، ووااق لكتابته الواائ .

فةعــــــك  فةــــــه البدالــــــة، فالبــــــد أن يكــــــون عــــــدالً يف نفســــــه مامونــــــاً علــــــى مــــــا يكتــــــب، لرقولــــــه 
    ﴾2و﴿:تباىل

، فنجــد عيــد اإلقلــةمبــدلوهم يف هــذا العــر ، علــى حســب مبطةــات  اإلقلــةموقــد أدىل فرقهــاء 
مـا يكفـي يف تزكةـة العـاهد يف هـذه الـيالد الـذي عـز فةهـا وجـود البـدول  فاقـل" بن عمر يرقـول: الرمحن

 .3"عرقالً وديناً بلده هو من أفضل أهل  باملبأل الذي ذكره البلماء؛ أن يرقول مبدلوه

يرقيــل فةــه إال البــدول، واليلــد الــذي ال عــدول فةــه  فاليلــد الــذي فةــه البــدول ال"ويرقــول أيضــاً: 
 .4"رقول من يزكةه هو من أفضل أهل بلده يف دينه وعرقله واهلل تباىل أعلمي أن البد

 عدالـةوجـرح  .5"تضةع حرقوق النـاسجتوز شهادة أحسن الناس حااًل ل،ال ": الزجلوي وأضاف
 .6من نضر املواسم كاملولد وعاشوراء ملا يرقع فةها من االختال 
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وكتابــة  وغريهــا، وترقــومي األمــالك، اليةــع يف علــى حتريــر الواــائ  شــرافاإلودور البـدول يف املدينــة 
لترقــومي الغــالل، الككــات، كمــا يســخرهم الرقاضــي  ويعــرفون علــى ترقســةم والــديون، والرهونــات، ا يــات

 .1واتسائر، واستبادة امللكةات

م إذ أن الرقاضي لةس له أمر وال هني يف الغالب إال بعهادهت؛ فو ةفة البدل أخطر من الرقضاء
أمهةـة كيـرية لتولةـة البـدول يف كـل قصـر  اقلـةم أولـو ولـذلا جنـد أهـل اإل .2 فهم اليـاعثون لـه علـى احلكـم

 من خةار أهله.

            لــذي يســتبني بــه الرقاضــيوهــو اتيــري يف ألــال مبــني، وامــن املبرفــة  باألشــةاء؛  العــراف: -2
                  حبســــب اجملــــال  قلــــةماإلالفحــــص ملــــا هـــو حمــــل اتــــالف، وقـــد تبــــددت أمســــاء البـــرافني، يف يف الترقـــومي و 

يري احملاصةل والتمـور، يـدعى الفرقارات يدعى الكةال، وخفةه، فنجد اتيري يف املةاه، و  اً ري الذي يبترب خي
 ، وخيري ترقدير املداخةل واملصاريف يدعى احملاسب.املربز البرقارات يدعىو  اتراص، وخيري الدور

 وهم أعةان الرقصر، الذين نضرون أللس الرقضاء، وقسمة  الككات. األعيان: -3

 أجاز املالكةة استنابة الرقاضي لغريه يف حالتني: القاضي: نادب -4

جاء يف فتاوى الربزيل:"إذا كان نظر الرقاضي متسباً  اتساع األقطار التي ينظر فيها:حالة  -أ
                   وأقطــــــاره متياينة.لةرقــــــدم يف اجلهــــــات اليبةــــــدة حكمــــــاً مــــــن النــــــاس، هــــــذا معــــــهور املــــــذهب، ومنبــــــه 

 دون إذن اإلمام.ستنابة الرقاضي لغريه اشارة إىل اتالف يف وفةه إ 3ابن عيد احلكم إال بإذن اإلمام."

  ن عيــد الكــرميبــعمــل هبــذه الرخصــة، فنجــد الرقاضــي اليكــري  ولرقــد كــان لــيب  قضــاة االقلــةم
 .4ليبدها، وتبذر وفود أهلها علةهعني صاد ، نائياً له يف الرقضاء على عيد الرقادر عني ابنه

      وهــــذا البــــذر يف البـــادة الغاليــــة الســــفر أواملــــر ، يرقــــول تعــــذر جلوســــه للقضــــاء:حالــــة  -ب
 ر ، فةجوز له ــــــن تبذر بغةية أو مإا ـــــابن رشد يف ذلا:"الجتوز استنابة ألحد مع عدم عذره، كم

                                                 

 .257-256ينظر نظام الرقضاء مبنطرقة توات، ص ص - 1
 .160، ص2املدخل، حممد بن حممد بن حممد البيدري" بن احلاج"، دار الكا ، مصر، د س، ج - 2
 .26، ص4فتاوى الربزيل، ج - 3
 .146النيذة، ص - 4
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 .1إن كان من قدمه فو  له ذلا" التنويب،

           علــــــى اســــــتخالف نائــــــب  ــــــم يف الرقضــــــاء يف حــــــال عــــــدم قــــــدرهتم اإلقلــــــةمدرج قضــــــاة وقــــــد 
 -أداء فريضة احل  خاصة-على اجللوس له، خاصة بسيب املر ، أو للسفر

     يف مرضــه، وكــذلا فبــل اســتخلف ولــده عيــد الكــرمي، فنجــد الرقاضــي اليكــري بــن عيــد الكــرمي
يف مـر  موتـه،  البزيـز ، ابنـه حممـد عيـديلا اسـتخلف اليليـامـابنه مـع ابنـه عيـد احلـ  بـن عيـد الكـرمي، ك

 استخلف ابن عمه عندما قصد ح  بةت اهلل احلرام. األخريوهذا 

أمــا عــن أهلةــة النائــب يف الرقضــاء فهــي مــن أهلةــة الرقاضــي فكــل نائــب يف الرقضــاء باالســترقراء 
 .صار ببدها قاضةاً، إال نائب حممد عيد البزيز اليليايل

 سير عملية التقاضي: الثالثالفرع 

 على مراحل:  وهيعملةة الترقاضي حبضور اتصم أو اتصمني للرقاضي،  تيدأ

متةةزمهـــا باشـــكا  اليةنـــات  الرتيـــا وهـــي ضـــرورية المـــدعي مـــن المـــدعى عليـــه: تمييـــز  -1
        ٍت وال قــــاٍ  اتــــو  فــــاملرقدمــــة، وتوجةــــه ميــــني التهمــــة، والتبجةــــز، وفةهــــا يرقــــول الزجلــــوي:"ال جيــــوز مل

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

 اإلقلــةمأســالت قضــةة التاكــد مــن األرســام حــرب فرقهــاء  :رســاماألحجــج و التأكــد مــن ال -2
                 يف مســــــالة التبــــــرف علــــــى خــــــط العــــــاهد، دون تكلةفــــــه احلضــــــور والعــــــهادة علــــــى خطــــــه، ،وقضــــــاته

 بــإقلةمعلــى ذلــا واعتــربه هتاونــاً، ولكــن البمــل  زجلــويالبــامل ال اعــك وإن مل تكــن غةيتــه ببةــدة، فرقــد 
، 3، والرقضــاة اليكــريني، واليليــالةنيبــذلا بدايــة مــن الرقاضــي عمــر بــن عيــد الرقــادر االكتفــاءتــوات علــى 

 .4تكلةف التبريف خبطهم حضور العهود إن قربت غةيتهم، أو ةبضرور  بن عمر الرمحنعيد وصرح 

                                                 

 .34، ص4فتاوى الربزيل، ج - 1
 .452نوازل الزجلوي، ص - 2
 .475-469نفسه، ص ص - 3
 .45املسالة  - 4



 95   هـ13و 12الثاني: الفتوى والقضاء في إقليم توات خالل القرنين  الفصل

ويبرقـــد جلســـة مث ببـــد دراســـة احلجـــ  يســـتدعي الرقاضـــي اتصـــوم،  ســـتدعاء الخصـــوم:ا -3
 ،لتعاورلالعذار أو اكم فةها، أو يؤجل احلكم الترقاضي ويصدر احل

ُــيمــين التهمــة:  -4 توجــه إلةــه الةمــني  ،هئــدين املــدعى علةــه أو ترب يف حــال عــدم وجــود بةنــة ت
شــُك   لتوجةــه اوقــد ، ءن حلــف بُــر  إفــإن نكــل ايتــت علةــه التهمــة، و ، نكــار مــا اهتــم بــهإفةحلــف علــى 
تلطــة بــني املــدعي واملــدعى علةــه، لغةــا  اليةنــة، ســداً لذريبــة تبنةــة الســفهاء باالدعــاء الةمــني، اايــات ا
ويف الرســالة ال ميــني حــى تثيــت اتلطــة أو الظنــة، وهــو قــول مالــا وأصــحابه، وعمــل  .1علــى االترقةــاء

             ، وهـــو مـــا جنـــده يف نـــوازل الزجلـــوي، غـــري أنـــه صـــرح 2الرقضـــاة يف املغـــر  واملعـــرق علـــى عـــدم اشـــكايها
 .3بانه ينيغي البمل باشكا  اتلطة سداً للذريبة

فـــإن مل  .4يســرقطه امــ همــن توجــه علةـــه احلكــم هــل لـــســـؤال الرقاضــي عــذار واإل :اإلعــذار -5
تـتم  وال"بـن عمـر يف قولـه:  الـرمحنيبذره بطل احلكم، ونيه الرقاضـي عيـد احلـ  علـى ذلـا العـة  عيـد 

أمـــا كـــون حكـــم ذلـــا  :يف املفةـــد للمحكـــوم علةـــه، لرقـــول ابـــن هعـــام اإلعـــذار دقضـــةة الرقاضـــي إال ببـــ
ويرقــول أيضــاً:  .5"باليةنــة نرقــ  احلكــم احلــاكم خالةــاً مــن األعــذار الواجــب يف احلكــم، فــإذا ايــت ذلــا

 .اإلعذارإىل ضرورة  إشارةيف  .6"احلكم مبجرد تصفح األرسام فهذا ال يبرقل اأم"

                ملـــا عســـى ؛ااكم مهلـــة ألحـــد املتـــداعةني، أو مـــا احلـــ يضـــرهبيتلـــاملـــدة ااآلجـــال و  اآلجـــال: -6
 فإن ادعى احلجة يضر  له الرقاضي مدة لةحضرها.. 7ةأن يايت به من حج

 بعيء يات  انرقضت اآلجال والتلوم، ومل يزيده مدة التلوم فإن  مل نضرهان فإ م:و  ل  التـ   -7

 

                                                 

 .452ينظر نوازل الزجلوي، ص - 1
ينظـر الفواكــه الـدواين علــى رســالة ابـن أيب زيــد الرقــريواين، أمحـد بــن غــام، شـها  الــدين النفــراوي املـالكي، دار الفكــر، لينــان،  - 2

 .221-220ص ص ،2م،ج1995
 .452ينظر نوازل الزجلوي، ص - 3
 .621. الغنةة، ص34-33، ص ص1اليهجة يف شرح التحفة، ج - 4
 .622الغنةة، ص - 5
 .17املسالة  - 6
 .94، ص 1اليهجة يف شرح التحفة، ج - 7
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 .1ناتمن الية   يوجب إعادة النظر، فال يسمع له ما يايت به ببد ذلا 

أعوانـــه  دهــذا يف حـــال حضـــور املــدعى علةـــه، أمـــا يف حــال عـــدم حضـــوره فالرقاضــي يرســـل أحـــ
              حججـــه. ولرقـــد اعـــك  اجلنتـــوريللمثـــول بـــه يف أللـــس الرقضـــاء، فـــإن مل نضـــر حكـــم علةـــه وأبطلـــت 

 .2الردعي، واعتربه من الظلم اإلجراءذا على ه

يف حــــال  ناملعــــاوريوالتلــــوم، وببــــد رد  اإلعــــذارجــــال آ انرقضــــاءببــــد  إصــــدار الحكــــم: -8
 باحلكم. إلبالغهماحتاجت الرقضةة للمعاورة، يصدر الرقاضي احلكم، ويدعو اتصوم 

 نســخة مــن احلكــم للمحكــوم لــه، أمــا احملكــوم علةــه ففــي منحــه نحمتــ مــن  نســخ الحكــم: -9
عطائهــا لغفلــة أكثــر قضــاة زمانــه علــى اســتةفاء إالزجلــوي ، فرقــد استحســن نســخة مــن احلكــم خــالف

النسخة؛ ألن احملكـوم  بإعطاءأما لو شاور من يوا  ببلمه فال يكلف عندي " ف:شرو  احلكم وأضا
فصــل الــيت إمنــا شــرع  اتصــومة، كثــرة لــه؛ إال إعانتــه علــى إعطائهــاعلةــه ال يرضــى أبــداً، فــال فائــدة مــن 

              وذهــــب .3"ذلــــا مــــن أهــــل الوقــــت مل يستيصــــر نلســــدها وقطــــع شــــغيها، خالفــــاً ملــــ محلكــــاالرقضــــاء و 
ـــــن عمـــــر ملـــــا يرقـــــار  قـــــول  ـــــرمحن ب ـــــد ال ـــــويعي ـــــة وجـــــو  مـــــنح نســـــخة للمحكـــــومالزجل                      ، النتفـــــاء عل

 مل أقف على من تكلم على متكني اتصم من نسخة احلكم الذي وقع إال ما أشار علةه إذ يرقول:"

رمحــه اهلل  7زيــد ووقــد كــان شــةخنا أبــ .6أنــه مل يرقــف علةــه لغــريه 5يف المةتــه وقــال شــارحه 4إلةــه الزقــاق 
ويبلـل ذلـا بـان قضـاة قطـره وزمانـه نرقلـوا علـى عـدم  ؛عطائهـا ومتكـني اتصـم منهـاإيستحسن احلكم ب

                                                 

 .638الغنةة ، ص - 1
 .261نظام الرقضاء مبنطرقة توات، ص  - 2
 ..468نوازل الزجالوي، ص - 3
هـ(: اإلمام املتفنن يف علوم شى. أخذ عن أيب عيد اهلل الرقوري واإلمام املواق وغريمهـا. 912علي بن قاسم الزقاق التجةيب)ت - 4

عنه ابنه أمحد والةسةتين وغريمها. أّلف المةة يف األحكام مبروفة بالمةـة الزقـاق ومنظومـة يف الرقواعـد وترقةةـد علـى املختصـر اخذ 
  .396، ص1)شجرة النور، جتلةل.

 حممد بن أمحد مةارة الفاسي - 5
فـــتح البلـــةم اتـــالق يف شـــرح المةـــة الزقـــاق، حممـــد بـــن أمحـــد مةـــارة الفاســـي، حترقةـــ  رشـــةد اليكـــاري، دار الرشـــاد احلديثةــــة،  - 6

 .384-382م، ص ص2008
 عيد الرمحن اجلنتوري. - 7
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              نتفــى احلكــم املبلــلاوإذا كانــت البلــة هــذه  ،رة الواجيــة علــةهم علــى حكمهــم الــذي اســتنرقلوا بــهاملعــاو 
 .1"انتفائهاهبا عند 

 .2 ن الكتابة يدفع أنإعطاء نسخة من احلكم للخصمني مبرقابل  ىعل اإلقلةمرج قضاة دوقد 

 الرقاضي عمر بن عيد الرقادرج  اليت أبطلها الرقاضي أو حكم بنرقضها، فرقد درج احلأما عن 
ه البامل ذتلمة وأنكر علةهم ،3اإلقلةممن قضاة  سلها باملاء قطباً للعيهة، واتصومة، دون غريهغعلى 

              فنجده يعدد النكري علةه يف ذلا يف جوا  عن سؤال ورد  هم له يف ذلااتياععدم  اجلنتوري
عن الرقاضي إذا حكم على أحد اتصمني فطلب احملكوم له من الرقاضي " :جاء فةه ،يف ذلا علةه

ذ ،من تعغةب احملكوم علةه يف ساعة أخرى، فحةن له، وخعي احملكوم هأن ميزق أرسام احملكوم علة
 ؟ وإذا مزقهم هل يلزمه شيء أم ال ، ؟، فهل جيوز للرقاضي متزي  رسوم احملكوم علةه مزقهم الرقاضي

                  وما أكثر اتصومات والفجور  ؛فما فبلتم هو مرقتضى الصناعة الرقضوية: فاجا  
إلحةاء  فكان ذلا سيياً  ؛الرقضاة يف هذا الزمان على ترك عرقود احملكوم علةهم متاأليف هذه اليالد إال 
 .5على املغارسة والسالم واهلل أعلم ، والفاسي4على الزقاقةة وذلا منصوص يف مةارة .اتصومات أبداً 

                                                 

 .628الغنةة ، ص - 1
 .228-224ينظر الغنةة، ص ص - 2
 .21درة األقالم، ص - 3
 .383فتح البلةم اتالق يف شرح المةة الزقاق، ص - 4
 .2النسرين الفائح النسةم، ص - 5
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 الفتوى يف ومنهجه اليكري الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي: الثالثالفصل 

 انحثيشتمأل على مبو 

  

            القاضي عبد الحق : : الثالثالفصأل 
                        بن عبد الكريم البكري ومنهجه 

 الفتوىفي 
 مبحثينويتضمن 
 الحياة االجتماعية والعلمية والعملية المبحث األول:

 للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري

 منهج القاضي عبد الحق بن عبد الكريمالمبحث الثاني:

 البكري في الفتوى
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                مببطةــــات علمةــــة وسةاســــةة وأمنةــــة اســــتثنائةة يف إقلــــةم تــــوات؛ هجــــريني 13و 12متةــــز الرقــــرن 
ــــه املرحلــــة هنضــــةً  ــــ اً ونعــــاي فرقــــد شــــهد اإلقلــــةم خــــالل هات ــــ اً علمة إضــــافة إىل ا ــــزات ، اً ، إنترقائةــــاً نوازلة

  .، وهددت وحدتهباإلقلةماليت عصفت  السةاسةة، األمنةة

   الرقاضــي عيــد احلــ  بــاإلقلةم يف هاتــه الفــكة، وقــد تــوىلاألمــر الــذي أاــر علــى الرقضــاء والفتــوى 
بـــن عيـــد الكـــرمي الرقضـــاء بالنةابـــة، مث تبـــني قاضـــةاً بـــاإلقلةم، يف  ـــل هاتـــه املبطةـــات الـــيت فرضـــها واقـــع 

، فوجد نفسه أمام إشـكالةات تنظةمةـة قضـائةة تطيةرقةـة كـان البـد لـه مـن مباجلتهـا حـى يضـمن اإلقلةم
 ةم، ووحدته.استرقرار الرقضاء يف اإلقل

ومـــن خـــالل هـــذا الفصـــل نـــدرس شخصـــةة الرقاضـــي البلمةـــة والبملةـــة، مث منهجـــه يف الرقضـــاء 
 والفتوى.

 الحياة االجتماعية والعلمية للقاضي عبد الحق بن عبـد الكـريم: األولالمبحث 
 البكري

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

 الحياة االجتماعية للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم :األولالمطلب 
                  وتتضــــمن دراســــتنا حلةــــاة الرقاضــــي االجتماعةــــة عائلتــــه اليكريــــة ونســــيها وأدوارهــــا يف اإلقلــــةم،

 مث نعاته االجتماعةة.

 التعريف بالعادلة البكرية األول:الفرع 

ـاليت تُ  البائلة اليكرية ينتمي الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي إىل ع ببـ  الواـائ  نسـيها إىل رج 
جبـل الرقاضـي حممـد بـن عيـد  ، مـاالنسب، على اختالف يف يرق األقصىباملغر   األشراف األدارسة
والــذي  هــر يل التــورع عــن هــذا النســب املـــذكور يتــورع عــن ادعــاء النســب العــريف إذ يرقول:" الكــرمي
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               ؛ فـــالتورع عنـــه أحســـن وأوىل، وأيةـــب للـــذكر وأحلـــى؛ والســـةما اإلخفـــاءدعائـــه ألنـــه يف ســـلا اوعـــدم 
 .1با نا من أهنم يرونه وال يدعونه"أكان علةه  مع ما

 3؛ مــع ابنةــه مةمــون2العــة   عمــرو بــن حممــد األمــريين بــاإلقلةم مــن البائلــةكــان أول مــن نــزل   
، قاصــداً االســترقرار مبدينــة متنطــةط، هروبــاً مــن الفــ  والدســائس الــيت أحايــت بــه يف مدينــة 4والتهــامي

ه بةـنهم، ءعلـى برقـا حَممـدحنـو السـاحل، فلمـا أحلـت قيةلـة أوالد فاس، مث عدل عـن ذلـا عازمـاً التوجـه 
     كرمتهمــا الرقيةلــة ومنحتهمــا فرقــارتني شــرق املدينــة، وتــويف التهــاميالــف  ــم ابنةــه مةمــون والتهــامي، فخ

 .5اوراه ماالً  كثرياً الوحةدة ف ابنة الرقاضي عيد اهلل البصنوين ومل  لف أوالداً، وتزوج مةمون

قبــت بةنــه وبــني يليــة الصــحراء مراجبــة يف مســالة و  ، فلمــاوقــد متةــز مةمــون يف البلــم العــرعي
                 ســـافر، 6املكناســـي بـــن غـــازيه اشـــةخ عـــنيـــه يف املســـالة الـــيت حفظهـــا أيبضـــد ر  فرقهةـــة، فلـــم جيـــد مـــا

، لإقلةم، وعاد به مثرقاالً من الذهب ، فاشكاه بارببنييبضد رأيه يف خمتصر خلةل الةجد م إىل املغر 
 .7ل خمتصر خلةل إىل إقلةم تواتفكان أول من يدخ

 

 

                                                 

 .6الكواكب الربية، ص - 1
والثروة يف فاس، تويف يف بول  يف بالد الساحل .)الكواكب  ده(: من أهل النجدة والزه872عمرو بن حممد األمريين) - 2

 (13-12، الدرة اليهةة، ص ص13الربية، ص
هـ( البـامل اجللةـل. ولـد بفـاس، وأخـذ عـن علمائهـا وخاصـة ابـن غـازي، واسـتوين 901مةمون بن عمرو بن حممد األمريين)ت - 3

 .(40-39، جوهرة املباين، ص ص14-13مدينة متنطةط)الكواكب الربية، ص ص
 (14)الكواكب الربية، ص  تويف ومل  لف أوالداً عمرو بن حممد األمريين:  التهامي بن - 4
 .40-31جوهرة املباين، ص ص - 5
هـ( مؤرخ حاسب توىل اإلمامة واتطابة جبامع الرقرويني ومل يكن  919 - 841أمحد بن أمحد بن غازي البثماين املكنانسي) - 6

يف عصره ذلا أخطب منه. أخذ عن أيب زيد الكاواين، أيب البياس املزدغي، اإلمام الرقوري، وعن مجاعة غريهم. وأخذ عنه ابن 
الصــغري، أمحــد الــدقون، علــي بــن هــارون، الرقــدومي، حممــد بــن عيــد الــرمحن ســفةان، ابــن نــب، عيــد الواحــد الونعــريس،  البيــاس

وغريهم. له ترقةةد نيةـل علـى اليخـاري، شـفاء الغلةـل يف حـل مرقفـل خلةـل وتكمةـل الترقةةـد وحتلةـل الترقةةـد، كتابـان علـى املدونـة  
ابــن عرفــة يف خمتصــره يف االاــة أســفار، حاشــةة علــى األلفةــة، وغــري ذلــا  كمــل بــه ترقةةــد أيب احلســن الصــغري، حــل معــكالت 

 .(336، ص5. األعالم، ج399-398، ص ص 1كثري)شجرة النور، ج
 .14-13الكواكب الربية، ص ص - 7
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 العرعةة،  وانتهجت ذريته هن  أبةهم وجدهم يف يلب البلم، فتمةز البديد منهم يف البلوم

كما جند من أبناء .2، وخطب اجلمبة بامر اإلماماملغةليارترقى منرب اإلمام  1فنجد ابنه أمحد بن مةمون
         فبيـــد املهـــةمن بـــن أيب حممـــد، البائلـــة مـــن ارحتـــل يف يلـــب البلـــم إىل احلواضـــر األخـــرى خاصـــة املغـــر 

 حَممـد. كمـا أن شـةوخ 4حممـد بـن حممـد بـن أيب الرقاسـم احلسـةينحصل على إجـازة العـة   3بن مةمون
وحــدها حــى ببــث لــه الســلطان  شــةخاً مــن مدينــة فــاس 24فــاق  5بــن أيب حممــد بــن أمحــد بــن مةمــون

                    وكــــذلا األمــــر بالنســــية  .6مــــن مجلــــة التجــــار املغــــريب لةولةــــه قضــــاء اإلقلــــةم، فاســــتبفى وجبــــل نفســــه
الــذي ســار علــى در  أبةــه يف رحلــة يلــب البلــم، مث تــوىل الرقضــاء يف حكــم شــةخه  7البنـه عيــد الكــرمي

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

هـــ(: تــذكر عنــه كتــب تــراجم البائلــة اليكريــة براعتــه يف األد  والــذكاء وحســن اتــط، وحســن 997-910)أمحــد بــن مةمــون - 1
، ملا حتلى به مـن صـفات الرياسـة، وخروجـه إىل بـالد حَممد  والكرم، كما تورد قصة التضةة  علةه يف متنطةط من قيل أوالد اتل

 (4-3. جوهرة املباين، ص ص14. ترمجة وجةزة، ص14-13الساحل مث عودته منها، )الكواكب الربية، ص ص
 .05، ص. جوهرة املباين9. ترمجة وجةزة، ص15الكواكب الربية، ص - 2
هــ( أخـذ عـن حممـد بـن حممــد بـن أذ الرقاسـم العـريف السجلماسـي وأجــازه 1008عيـد املهـةمن بـن أيب حممـد بـن مةمــون)ت - 3

 (235. مبجم أعالم توات، جبفري اميارك ص15باكدر.) الدرة اليهةة، ص هـ، تويف مرقتوالً 982سنة
البامل الفرقةه. أخذ عن حممد بن أمحد بن ألرب ملساوى، هـ( 988حممد بن حممد بن أذ الرقاسم العريف السجلماسي)ت - 4

 .(449، ص1وأذ البياس املنجور )شجرة النور، ج
هـــ( الفرقةــه العــاعر التــاجر. أخـــذ عــن أمحــد بــن غــازي واملنجــور، ولـــه 1008بــن أيب حممــد بــن أمحــد بـــن مةمــون )ت حَممــد -  5

 .(16-15إجازات منهم، )درة األقالم، ص . الدرة اليهةة، ص ص
 .17الكواكب الربية، ص - 6
هـ( عامل توات أخذ عن عيد احلكم بن عيد الكرمي بن أمحد اجلراري، الوياسي، وعن 1042-994) حَممدعيد الكرمي بن   -7 

العة  البالمة السةد أمحد بن عيد اهلل بن أيب حملي السجلماسي، سبةد قديورة بن إبراهةم اجلزائري، وعن أمحد با  التنيكيت، 
، واليكري، أمحد بن يوسف التنةالين حَممدهرة، وأخذ عنه ابناه األجهوري املصري، والعة  أمحد املرقري التلمساين نزيل الرقا

وحممد بن علي النحوي األجرويت وغريهم، له ت لةف كثرية منها حتفة اجملتاز إىل أر  احلجاز، شرقائ  النبمان يف من جاوز 
-16) الدرة اليهةة، ص صاملائة بزمان، وغاية اآلمال يف إعرا  اجلمل، كتا  الرحلة ذكر فةه معا ه، وغريها من الكتب

 .14-12. ترمجة وجةزة، ص ص17
هـ( أخذ عن  أيب الرقاسم ابن الرقاضي، الرقدومي، ابن ألرب وأيب 1031-967أمحد بن عيد اهلل ابن أيب احمللى السجلماسي) - 8

حممَّــد شــرقرون التلمســاين ورحــل للمعــرق مــرتني وحــ  وأخــذ عــن الســنهوري واللرقــاين ويــه اجلةــزي. لــه رحلــة ذكــر فةهــا مرقروءاتــه 
ذراء الوسـائل وهـودج الرسـائل ومنجنةـ  الصـخور يف الـرد علـى أهـل الفجـور وجـوا  ومعا ه ومن لرقةه مـن البلمـاء، وكتـا  عـ

اتـرويب علـى رسـالته العـهرية أليب عمـر والرقسـطلي وغـري ذلــا. قـام بالـدعوة واسـتوىل علـى سجلماسـة ودرعـة ومراكش.)شــجرة 
 .(432-431، ص ص1النور، ج
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إىل غايـة الرقاضـي  حَممـدالرقاضـي عيـد الكـرمي بـن  بدايـة مـنالرقضاء بالبائلة اليكرية استرقر ولرقد 
هجــري. فيبــد الرقاضــي 13هجــريني، ومطلــع الرقــرن  12و 11يةلــة الرقــرنني  عيــد احلــ  بــن عيــد الكــرمي

تـواله ابنـه  وبوفاتـهمدة مـن وفـاة أبةـه. ببد ، بن عيد الكرمي حَممدتوىل الرقضاء ابنه  حَممدعيد الكرمي بن 
، مث عيد احل  بـن عيـد الكـرمي. مث عيد الكرمي بن اليكري بن عيد الكرمي ،اآلخر اليكري بن عيد الكرمي

 هجري.13وهم مجلة قضاة البائلة اليكرية قيل الرقرن 

  اسمه ونشأتهالفرع الثاني: 

          حممـــد أيباليكـــري بـــن عيـــد الكـــرمي بـــن حممـــد بـــن هـــو الرقاضـــي عيـــد احلـــ  بـــن عيـــد الكـــرمي بـــن 
 .1ن حممد بن عمرو بن عمار اليازبن أمحد بن مةمون بن عمرو ب

هـا يف حتديـد إلةالرقرائن اليت ميكـن أن نسـتند ال له تاري  والدته؛ و  تومل تذكر املصادر اليت ترمج
هـ، وكل ما يتبلـ  1174سنة والدته، فاول تاري  يذكر فةه هو تاري  تولةه الرقضاء نةابة عن أبةه سنة 

                 وتــويف ببــد تولةــه الرقضــاء، وكــذلا  ،حممــد بــن اليكــريبــه يــايت ببــدها، فنجــد لــه قصــةدة يف نبــي عمــه 
إىل سـنه وقـت تولةـه الرقضـاء، وال حـني  اإلشـارةه، كمـا مل تـتم ئـكل شةوخه، ومل نفا تاري  مةالد أبنا

هــ 1137أنه كان صيةاً قيل سـنة مبرفته وكل ما ميكننا  ترقدير سنة مةالده.لنا  حى يتسأل ؛املنةة فتهاو 
       ، الــذي زاره صــغرياً وتنيــا لــه بــدوره يف الصــلح تــاري  وفــاة العــة  حممــد الصــاد بــن عيــد الــرمحن املةمــوين

 .2بني ف،تني متخاصمتني

، يف بةـــت علـــم وكـــرم الـــده الفرقةـــه الرقاضـــييف كنـــف و  نعـــا الرقاضـــي عيـــد احلـــ  بـــن عيـــد الكـــرمي
      العــجرة اليكريــة،الــدرة اليهةــة يف وهــو أصــغرهم حســب ترتةــب صــاحب  ،ةرفرقــة إخوتــه الثالاــوقضــاء، 
ولرقـد انـته    ،يف إيار احلديث عن فروع والده الرقاضي عيد الكـرمي بـن اليكـري 3خر إخوته،آإذ يذكره 

 من مهة لذلا. 4، ملا كان يف بةتهم الكيرييري  يلب البلم إخوتهكل 

                                                 

 مسي الياز لعجاعته. - 1
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         ولرقــد كانــت نعــاة الرقاضــي عيــد احلــ  بــن عيــد الكــرمي يف بةــت البلــم والكــرم والرقضــاء، ببةــداً 
            متــداد أرزاقهــم، خاصــة يف املســكن كمــا هــي عــادة أهــل اإلقلــةماعــن مظــاهر الــكف يف البــةش، رغــم 

فهـي كلهـا مـن الطـني،  .1يف عدم متةز اليةوت، إال ما كان من االتسـاع يف املسـاحة، واتصـا ا باحلـدائ 
 وتسرقف جبدع النخةل.

 البكري لقاضي عبد الحق بن عبد الكريمالحياة العلمية لالمطلب الثاني: 
          فيدايـــــــة تتلمـــــــذهكانـــــــت حةـــــــاة الرقاضـــــــي االجتماعةـــــــة انطالقـــــــة حلةاتـــــــه البلمةـــــــة، والبملةـــــــة، 

 كانت على يد شةوخه من عائلته، وكذلا، تالمةذه.

 وتالميذه البكري شيوخ القاضي عبد الحق بن عبد الكريمالفرع األول: 

حظي الرقاضي عيد احل  بـن عيـد الكـرمي بعـةوخ أجـالء حـازوا السـي  يف البلـم، داخـل اإلقلـةم 
اإلقلــةم لطلــب البلــم، كمــا هــو حــال أجــداده يف ذلــا،  وخارجــه، ولبلــه  ــذا الســيب مل يضــطر ملغــادرة 

قـــد احنصـــر شـــةوخه يف أعـــالم اإلقلـــةم التـــوايت تار ـــه توجهـــه حلـــ  اليةـــت، فيهـــذا  كمـــا أنـــه مل يـــذكر يف
 .2أُرخ  م ذين، وأهم شةوخه الآنذاك

م( 1760-1684-هــــ1174-1096) :والـــده القاضـــي عبـــد الكـــريم بـــن البكـــري -1
الرقاضي الفرقةه الصويف، أخذ عن والده اليكري بن عيد الكرمي، وأخذ عنه شةوخ أجلة، مـنهم الرقاضـي 

 .3، وغريهمعيد الكرمي احلاجب والبالمة حممد بن احلاج عيد اهلل أخةهبن اعيد احل  بن عيد الكرمي، و 

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

 .4ويرقول له امسح يف الياقي

                                                 

مساحة قصيتهم اليت يتحصنون  هذا بالنسية للمرابطني الذين مل يدخلوا يف أحزا  الفتنة، أما غريهم، فةحكم اتساع مناز م، - 1
 فةها بسيب كثرة الغزو علةهم.

 .21. جوهرة املباين، ص46الكواكب الربية، ص  - 2
 18-17درة األقالم، ص ص - 3
 نفسه. - 4



 104   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

-احلــــادي ععــــر)ولــــد يف البرقــــد الثالــــث مــــن الرقــــرن التنيالنــــيبــــن عمــــر  الــــرحمنعبــــد  -2
، عيـــد الـــرمحن التنـــةالين( البـــامل الفرقةـــه اللغـــوي، أخـــذ عـــن عمـــر بـــن عيـــد الرقـــادر م1775-ه1189

، حممـد املكــي اد السـويف التكـروري، أمحـد بـن صـاجلنتـوري، عمـر بـن حممـد بـن املصـطفى الرقـاد الكنــيت
، عمـر بـن ، وغريهم. أخذ عنه حممد بن عيد الرمحن اليليايلوالعة  حممد بن أ  املزمري ماسيالسجل

، حممــــد بــــن مالــــا زجلـــويمــــد البــــامل ال، وعيــــد الـــرمحن بــــن حمَ -عمــــر األصــــغر-عيـــد الــــرمحن بــــن عمـــر
، خمتصــر وعيــد احلــ  بــن عيــد الكــرمي، وغــريهم. لــه الــدر املصــون يف علــم كتــا  اهلل املكنــون  ،الرقــيالوي
، كمـا ورحالتـه، خمتصـر يف النـوادر وإجازاتـه ، الفهرسـة الـيت ذكـر فةهـا شـةوخهيف إعـرا  الرقـرآن السمني

 .1أن فتواه تبد مبتمد الغنةة

 ( األديـب الفرقةـهم1744-هــ1157ت)الكنتـي محمد بـن مصـطفى الرقـاديعمر بن  -3
                  ،، حممـد بـن عيـد املـؤمن، وأخـذ عنـه حممـد بـن أ  املزمـريالنحوي، أخذ عـن حممـد الصـاد بـن مرقـداد

 .2وأمحد بن محاد

الفرقةــــه ( م780-18-هـــــ1195)ت: عبــــد الكــــريم الحاجــــب بــــن محمــــد الصــــال  -4
  رببــة يف أللــس قضــاءالزاهــد، عــرف بتيحــره يف البلــوم البرقلةــة والنرقلةــة، وكــان أحــد  شــةوخ العــورى األ

             عيــــد احلــــ  بــــن عيــــد الكــــرمي. أخــــذ البلــــم عــــن أبةــــه وجــــده العــــة  ســــةد اليكــــري،  ابــــن عمــــه الرقاضــــي
 .3وأخذ عنه ابن عمه الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي، وابنه حممد بن عيد الكرمي

                  ولرقـــــد حـــــرص الرقاضـــــي علـــــى تبلـــــم اللغـــــات املســـــتبملة يف اإلقلـــــةم حـــــى يتســـــأل لـــــه احلكـــــم 
ــــةتبــــني امل ــــة، التارقة ــــة، التكروري ــــة: الزناتة ــــه اللغــــات، فــــاترقن إىل جانــــب البربة  خاصــــمني املتحــــداني هبات

ن ويل أمــر املســلمني لــا فرقــال: "مــســ،ل عــن ذو وريــة، ر كتوالرببريــة. ورمبــا اشــكى البيــد لةبلمــه أنــواع ال
 .4ذلا" ب يف حرقه أكثر منجي

                                                 

د الــرمحن بــن عمــر التنــةالين، دار . وينظــر حممــد بــاي بلبــامل، الغصــن الــداين يف ترمجــة وحةــاة العــة  عيــ22جــوهرة املبــاين، ص - 1
 م.2004اجلزائر،  هومة،

 . 24-23. الغصن الداين،  ص ص135-131فهرسة عيد الرمحان بن عمر، ص ص - 2
 .163-162النيذة، ص ص. 18درة األقالم، ص  - 3
 .21درة األقالم، ص  - 4
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                 نظــــــراً النعــــــغال الرقاضــــــي عيــــــد احلــــــ  بــــــن عيــــــد الكــــــرمي بالرقضــــــاء ومعــــــاكله،أمــــــا التالمةــــــذ ف
 1 فلم يكن له من التالمةذ إال الرقلةل، وهم:

ذكـر  إيـارومل نبثـر لـه علـى ترمجـة، بـل مل يـتم ذكـره إال يف  :ابنه عيد الكـرمي بـن عيـد احلـ  -1
 تالمةذ الرقاضي.

 .عثر له على ترمجةمل أ (م1823-هــ1239: )تعيد الكرمي بن سةدي وعلي -2

 .عثر له على ترمجةمل أ: الفرقةه الطالب البابد بن أمحد -3

 وثناء العلماء عليهوفاته، ، ثارهآ: الفرع الثاني

               خلـــــف الرقاضـــــي عيـــــد احلـــــ  بـــــن عيـــــد الكـــــرمي مؤلفـــــات جنـــــدها مـــــذكورة يف ترمجتـــــه، ومل نبثـــــر 
 :ببضهامنها إال على الرقلةل، وفةما يلي سنذكر 

 مرقةدات يف الفرقه والنحو -1

لوحـــات فرقـــط خبزانـــة ملوكـــة،  10، توجـــد منـــه اإلحكـــام والرقةـــد يف فتـــاوى أيب زيـــدكتـــا  -2
                   ويظهـــــر مـــــن مرقدمتـــــه أنـــــه كتـــــا  كيـــــري، ضـــــم فتـــــاوى العـــــة  عيـــــد الـــــرمحن بـــــن عمـــــر الـــــيت اجتمبـــــت 

 عنده يف إيار االستعارة وغريها.

 صغري يف علم األد .تالةف  -3

 تالةف يف التصوف، توجد نسخة خبطه مبكتية أوالد الرقاضي بتمنطةط. -4

 ،ها جل املصادر اليت ترمجت لهدخطية خمتصرة يف النكاح: تور  -5

 ،ة يف الدرة اليهةةلكام  اصةدة يف رااء عمه حممد بن اليكري، جندهق -6

            : وجتـــــد البديـــــد اهلل علةـــــه وســـــلمقصـــــائد مـــــن العـــــبر امللحـــــون؛ يف مـــــدح الرســـــول صـــــلى  -7
 .منها يف خزانة أوالد الرقاضي

                                                 

 .45الكواكب الربية، ص - 1



 106   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 1ومن أقواله:

 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 قـال  -
لـــه: ال تســـكن الريـــف فةـــذهب علمـــا، واكتســـب الـــدرهم ال تكـــن عالـــة علـــى النـــاس، واختـــذ ذا اجلـــاه 

 . هريا لةال يستخف با البامة، وات  اهلل نيا الناس وإن كرهوا"

 .ال  رج الطةب من فةه" اً "من مل يكن عنصره يةي -

 ."لسان الباقل يف قليه، وقلب اجلاهل يف لسانه" -

 ."بصفاء األوقات ذلا األحوال تنمو"كما أن األجساد تنمو بنماء األقوات، ك -

 "ال ينفع الرقلب إال ما  رج من الرقلب." -

جهــاراً، اســتح  "إن اهلل عــز وجــل ال يبــذ  البامــة بــذنو  املــذنيني، ولكــن إذا فبــل املنكــر  -
 .البرقوبة"

 ."رمبا يكون انكسار املبصةة خرياً من صولة الطاعة" -

"حســن اتلــ  مباشــرة كــل شــخص مبــا يؤنســه وال يوحعــه، فمــع البلمــاء حبســن االســتماع  -
 .واالفترقار، ومع أهل املبرفة بالسكون واالنتظار، ومع أهل املرقامات بالتوحةد واالنكسار"

 ناء عليه:ومن أقول العلماء في الث

 .2ن ابن أخي حجة اهلل علةكم يا أهل توات"إ"حممد بن اليكريقال فةه عمه 
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               : "إن ابـــين هـــذا ســـةد، ولبـــل اهلل أن يصـــلح1وقـــال فةـــه حممـــد الصـــاد بـــن عيـــد الـــرمحن املةمـــوين
 .2به بني ف،تني عظةمتني من املسلمني"

 .4": إن السةد عيد احل  قاضي الوقت سفةنة نوح علةه السالم3قال العة  الرقاين

ـــن البـــامل ال                :"إقتـــد بالرقاضـــي عيـــد احلـــ  فإنـــه حكمـــة بالغـــة؛ وهـــو الكـــرمي زجلويوقـــال حممـــد ب
 .5بن الكرمي بن الكرمي"ا

كان رمحه اهلل باحل  قائال، للحرقةرقة مائال، له يف تنفةذ احل  " :قال عنه صاحب جوهرة املباين
                  حــــت لــــه علــــى غــــري الطاعــــة حيـــــوة،ال ة،مل تبــــرف لــــه قـــــط صــــيوة، والســــطوة عمريــــة وشــــهامة علويــــ

له يف مةزان قوانني العريبة عزائم، ال تاخذه مبها يف اهلل لومـة الئـم، لـه مهـة نةطـت بالثريـا، فنالـت مـاء 
 .6شرا  احلةاة، فحةي وأحةا"

              الــذي أحةــا اهلل بــه ســنة قــد أمةتــت وهــي االستعــارة  " العــة  عيــد الــرمحن بــن عمــر: عنــه قــال
وقــال أيضــاً يف إيــار  7."يف األحكــام فــال جــرم تلحرقــه دعــوة ســةد األنــام علةــه أفضــل الصــالة والســالم

وأنـــه ال ينيغـــي مـــن مـــثلكم التوقـــف ملـــا مـــنحكم اهلل مـــن ذكـــاء الرقرنـــة وســـالمة  جـــوا  معـــاورة لـــه: "
 .8"حلمدصاف وهلل انالصدور واإل

                                                 

( دفــني قصــر مةمــون، مــن علمــاء وصــاحلي تــوات لــه مــ ار عديــدة.)مبجم أعــالم 1137حممــد الصــاد بــن عيــد الــرمحن:)ت - 1
 .(305توات، ص

. وهــو حــديث عــن الرســول صــلى اهلل علةــه وســلم يف احلســن بــن علــي، رواه اليخــاري عــن أيب بكــرة 43الكواكــب الربيــة، ص - 2
، 3، ج2704هــ،ح 1422مرفوعاً)صحةح اليخاري، حممد بن إمساعةل اليخاري، زهري بن ناصر الناصر، دار يوق النجـاة، 

 .186ص
البلم االزاهـد الصـويف، أخـذ الطريرقـة عـن والـده عيـد اهلل الرقـاين وخلفـه يف الزاويـة  هـ(1207عيد املالا بن عيد اهلل الرقاين)ت - 3

 .( 234الصوفةة برقان)مبجم أعالم توات، ص
 .43الكواكب الربية، ص - 4
 نفسه.املصدر ال - 5
 .20-19جوهرة املباين، مصدر ساب  ص ص - 6
 .154الغنةة، ص - 7
 .35املسالة - 8
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ــــــوفات                    قيـــــل وفـــــاة الرقاضـــــي عيـــــد احلـــــ  بـــــن عيـــــد الكـــــرمي بـــــثال  ســـــنني مجـــــع قيائـــــل تـــــوات  ه:ـ
لـذلا،  ءً وقال  م إين كربت وضبفت عن حتمل أعياء كلفة الرقضاء، فكلفوه استخالف من يراه كـف

مث انرقطع والزم التبيد خبلوته، فال  رج للرقضاء  .فكان رده: "والذي نفسي بةده ال أحتملها حةاً ومةتاً"
                 إال ســـــاعة مـــــن النهـــــار، وال يرقضـــــي إال ملـــــن جـــــاء وبصـــــحيته فتـــــوى فرقهـــــاء الوقـــــت يف النازلـــــة، فترقـــــرأ

 .1"الرقضاة وحنن املنفذون مأنت" :علةه فةنفذ، ويرقول

لرقبـــدة احلـــرام عـــام ععـــرة وهـــو حمـــرم يف صـــالة الصـــيح، يـــوم االانـــني مهـــل ذي ا رمحـــه اهلل  تـــويف
 ، 2ومائتني وألف

فنباه حممد بن عيد الـرمحن بـن عمـر يف قولـه: "بكـت السـماء ملـوت العـة  سـةدي عيـد احلـ ، 
  .3وح   ا اليكاء"

 الحياة العملية للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم: الثالث طلبالم
بنـاء علـى مبطةــات  فةـهميـدأ االستعـارة  وتيـأللرقضــاء  االرقاضـي عيـد احلـ  بـن عيـد الكـرمي تـوىل

 يف اإلقلةم خالل فكة تولةه للرقضاء. فرضتها الية،ة البلمةة واالجتماعةة والسةاسةة

  تولي القاضي عبد الحق بن عبد الكريم القضاء: األولالفرع 

 توىل الرقاضي عيد احل  بـن عيـد الكـرمي الرقضـاء نةابـة عـن أبةـه الرقاضـي عيـد الكـرمي بـن اليكـري
، م1760-ه1174، ســنة يف مــر  موتــه، ببــدما استعــار واســتاذن أخــوه العــة  حممــد بــن اليكــري

           ببـــد احلمدلـــة والصـــالة علـــى النـــيب صـــلى اهلل  لـــه عهـــد بـــذلا فةمـــا يعـــيه الوصـــةة؛ جـــاء فةـــه:" وكتـــب
إىل من ال قةمـة لـه، ولـدنا حممـد عيـد احلـ ، حفظـا اهلل ورعـاك، وببـني   ن لةس بعيء،علةه وسلم: 

اوابا، وللمسـيء  رعايته رعاك، فلةبلم الواقف علةه: أين ولةتا هذا األمر الذي يضاعف فةه للمحسن
علـم وإمنا هو ملـا تيـني يل مـن  ـاهر أمـرك، واهلل أ ؛ومل يكن الياعث على ذلا حب الوالد لولده .عرقابا

منــا، واهلل شــاهد أين بــريء مــن حةفــا، فــالزم احلــ   ولرقــد علمــَت أنــه لــةس أحــد أعــّز علــيَّ  .بســرائرك
ينزلــا اهلل منــازل أهــل احلــ ، يــوم ال يرقضــى بــني النــاس إال بــاحل ، وهــم ال يظلمــون، فطهــر يــدك عــن 
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سـيةل: إضرار املسلمني، وبطنا عـن أمـوا م، ولسـانا عـن أعراضـهم، فـإذا فبلـت ذلـا فلـةس علةـا 
﴿            

   ﴾1  يعـــكى: واعلـــم إمنـــا هلـــا مبـــنبهم احلـــ  حـــى﴿   

 ﴾2. 

                   له التوفةـــــــــ ا  اهلل واســــــــاتالةــــــــوم يف الــــــــدور، وغــــــــدا يف الرقيــــــــور، وإىل اهلل عاقيـــــــــة األمــــــــور، فــــــــ
 .يل ولا وجلمةع املسلمني

     ﴿وأوصـــةا ب يـــة منزلـــة، وحـــديث مـــروي، قـــال تبـــاىل:  

 ﴾3 للنــاس أو مــع النــاس" أو كمــا قــال 4ســن خلرقــا"حَ  -علةــه الصــالة والســالم-، وقــال، 

      ﴿:ففـــــــي ذلـــــــا إن شـــــــاء اهلل كفايـــــــة لــــــــ

       ﴾5 . 

وإياك وبطانة السوء، وحسن  نا باملسلمني، وصن أذنا عن أخيارهم، تسلم من عـداوهتم، 
     ن علـــةهم، وتســـتجلب مـــودهتم، وشـــاور ذوي البرقـــل والـــدين يســـلم َبـــوأوف لـــذي احلرقـــوق حرقـــوقهم، تُـ 

فــوات يرقــل نــدما، وتــان يف احلكــم يرقــل ا  هفــوة ذي لــا دينــا، ويرقــل عتــاهبم علةــا، وجتــاوز عــن
 ".-والسالم-واصرب على ما تكره تصل إىل ما حتب، ا، ،خط

حممـد بـن عيـد اهلل  املـوىل، قـرره علـى قضـاء اجلماعـة وفاة الرقاضي عيد الكرمي بن اليكريوببد  
 م.1761-ه1175، عام إمساعةل سلطان املغر  املوىلبن 
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 .54سورة النمل، اآلية  - 2
 .83سورة اليرقرة، اآلية - 3
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ـن  ُخُلرَقـَا ل لنَّـاس  ُمَبــاُذ بـ ُن َجَيلٍ  س  ل ـي يف  ال غَــر ز ، َأن  قَـاَل: َأح  ـنَي جبلـُت ر ج  .( قـال ابــن 73، ص2، ج1881")املويـا، حَوَسـلم ح 
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سار الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي يف الرقضاء سرية البدل واحلزم، مع االجتهاد وكثـرة ولرقد 
املراجبــة واليحــث، فنجــده مجــع البــدد ا ائــل مــن كتــب الرقضــاء واألحكــام، فإضــافة إىل مــا وجــده بةــد 

ط يــده لزيــادة الفائــدة فنجــد لــه يف املكتيــة والــده الرقاضــي، فرقــد ســبى لغريهــا مــن الكتــب، بنســخها خبــ
، للونعريســي، املــنه  الفــائ  واملنهــل الرائــ  واملغـين الالئــ  بــ دا  املواــ  وأحكــام الواــائ اليكريـة كتــا  

 خبط يده. إضافة إىل بب  املراسالت الصحا  املكاتب إلعارة بب  كتيهم ملدارستها مع شةوخه.

          املترقاضـــني حـــرص علـــى تبلـــم اللغـــات الـــيت تســـتبمل كمـــا أنـــه ســـبةاً منـــه للتواصـــل اجلةـــد مـــع
 .يف اإلقلةم وحى املستبملة يف اليلدان اليت تكثر مبامالهتا مع اإلقلةم خاصة بالد التكرور

أمـــا عـــن عالقتـــه مـــع البلمـــاء فكانـــت عالقتـــه مبهـــم يســـودها االحـــكام، خاصـــة مـــع انتهاجـــه 
، وحرقةرقــة قـل عتــاهبم علةـه مرقارنــة ببتـاهبم لرقضــاة لـه لالستعـارة الـيت أوصــاه هبـا والــده حـى يرقــل عتـاهبم

الوقت، الذي يتكرر يف كـل خمطويـات النـوازل يف اإلقلـةم، إال مـا كـان مـن ببـ  االنترقـادات الفرقهةـة، 
اليلـد، ومـن أمثلـة  دة علةـه ولـو كـانوا حاضـرين يفامثل اكتفائه مببرفة خط العـهود دون تكلـةفهم العـه

                 كـــان يف ترقســـةم األحيـــاس، حـــى أنـــه قـــرر ببـــدها عـــدم ترقســـةمها، وانترقـــاده ا االنترقـــادات املوجهـــة لـــه، م
 .1له يف األحياس أيضاً حى هدد بكك خطة الرقضاء ملن يرقدر علةها

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

 .2"وهو كيري من كربائهم يعريون إلةه باألكف واألصابع وتنتهي إلةه من أهل بلده املطامع ؛قريب له

احلـاج البيـاس البايـدي بـن  مـدحمَ  كولبل هذا ما جبله يـدخل يف صـراع مـع قائـد اإلقلـةم آنـذا 
شــرفاء هــا، إىل أن وقــع  لمــه علــى أحــد لة، فــالزال يتمــرد علــى أحكامــه وأمــر النــاس بــالتمرد عالتمــاوي
، وشــتم الرقاضــي وأوعــده ربفتكــرب وجتــ ،علةــه، فحكــم بــن عيــد الكــرمي رقاضــي عيــد احلــ لفرفبــه ل ،تةمــي

                  أ ه حلمـــــا حـــــى جتـــــر باملهالـــــا، فرفـــــع الرقاضـــــي يـــــده حنـــــو الســـــماء وقـــــال: يـــــار  إن هـــــذا الظـــــامل غـــــرّ 
مــد ب شــهادة أعةــان تةمــي بتمــرد احلــاج حمَ كتــاملظلــوم  مث إن العــريف علــى أولةائــا، اللهــم انــترقم منــه، 

فلما أخرب بذلا، ختوف من سطوة ، اضي، وقصد به السلطانومجبه حلكم الرق ،عن األحكام العرعةة
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ة منكــرة، وقتلــوه قتلــة مستيعــبة، وأتــاه أمــر لَــثـ  ل بــه اللصــوص مُ ، فمثّــالســلطان، فتوجــه لناحةــة التــوارق
             الســلطان بالبــذا  ا ــون، وعزلــه عــن األمــر الرشــةد، وواعــده النكــال العــديد، فصــادفه أمــر الســلطان 

 .1وتتابع هالك نسله اوعزل عما مل اقد هل
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حةــاء إا جــرت علةــه البــادة يف إقلــةم تــوات، اختــار الرقاضــي عيــد احلــ  بــن عيــد الكــرمي خالفــاً ملــ
ســـنة االستعـــارة يف الرقضـــاء مـــن خـــالل اختـــاذه مستعـــارين مـــن علمـــاء اإلقلـــةم، ألســـيا  عـــدة ميكـــن 

 أسيا : ةترقسةمها إىل االا

           فاالستعـــارة يف الرقضـــاء بالنســـية للمدرســـة املغربةـــة املالكةـــة، ميحـــث أساســـي  أســـباب علميـــة:
    اً الـيت تبتـرب قسـمخـت  ـا، فنـوازل األحكـام يف التطيةرقات الرقضائةة، وكتـب النـوازل، والدراسـات الـيت أرَّ 
         يرجــع  ةــا ه االستعــارة. وقــد كــان الرقاضــي عال بــاس بــه يف التــ لةف الفرقهةــة املالكةــة، هــي نتــاج هــذ

                بــــن احلــــاج، ويكاتيهمــــا فةمــــا يبــــر  علةــــه مــــن أقضــــةة، ابــــن رشــــد و ايف قضــــائه إىل استعــــارة شــــةخةه 
 .2وكانت فتاوامها تايت مؤكدة لرأيه

معـاوراً وتتم خطة العـورى، بتبةـني اتلةفـة أو األمـري إىل جانـب كـل قـا  مـن قضـاة احلواضـر 
          ونظــــراً لغةــــا  اتلةفــــة فرقــــد كانــــت البملةــــة اختةاريــــة يف اإلقلــــةم، رغــــم  .3أو أكثــــر يستعــــريه الرقاضــــي

، أن أسيا  قةامها كانت قائمة يف اإلقلةم يف ذلا الوقت؛ فرقد ترقرر غةا  اجملتهد يف حاضـرة املغـر 
                ة علـــــى الرقاضـــــي الـــــذي مل ييلـــــو درجـــــة االجتهـــــاد وقـــــد جـــــاء فهـــــو أوىل يف صـــــحرائه، والعـــــورى واجيـــــ

: "أنه ال يرقضي إال بفتوى مـن يسـوى لـه االجتهـاد، ويبـرف وجـه الرقةـاس، إن وجـد يف بلـده، يف املبةار
، كـان حكمـه موقوفـاً وإال يليه يف غري بلده، فإن قضى فةها برأيـه وال رأي لـه، أو بـرأي مـن ال رأي لـه

 4على النظر."
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ويكك املعاورة  برأيهوال ينيغي للرقاضي أن يتوا   من كالم عيد الرمحن بن عمر" وجاء يف الغنةة
 قلــت وميكــن اجلمــع برقــول اللخمــي ،نصــا يعــفي الغلةــل ين مل أرإفــ ،حية أوىل فتاملــهتن املعــاورة املســإ

أن املرقلـد ال بـد لـه مـن املعـاورة واجملتهـد ميكـن أن يرقـال يسـتحب لـه واهلل  الذي نرقله صاحب التوضةح
 .1"تباىل أعلم

ولرقد أكد عيـد الـرمحن بـن عمـر علـى وجـو  املعـاورة يف حـ  قضـاة اإلقلـةم، نرقـالً عـن العـة  
وقــد  ، الــذي علــل هبــا استحســانه إلعطــاء نســخة احلكــم للمحكــوم علةــه يف قوله:"عمــر بــن عيــد الرقــادر

ويبلل ذلا بان قضاة  ؛ومتكني اتصم منها طائها،بإعزيد رمحه اهلل يستحسن احلكم  وكان شةخنا أب
 .2"قطره وزمانه نرقلوا على عدم املعاورة الواجية علةهم

واملتمثلــة يف غةـا  السـلطة التنفةذيــة الـيت يوكـل إلةهــا اإلجيـار علـى تنفةــذ  األسـباب التنفيذيـة:
هــي الضــامن الوحةــد  3أحكــام الرقاضــي، فلمــا كانــت ســلطة الرقاضــي ونفــوذه االجتمــاعي يف  ــل الفتنــة

لتنفةذ األحكام، عمد الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي إىل ضم شخصةات أخرى  ا نفوذ اجتماعي 
مـن مظـاهر خـروج   لةضم نفوذها، حى يضمن تنفةذ األحكام الرقضائةة، والتخفةـفيف اإلقلةم ككل، 
                       ، تنــــــةالنمــــــن  عــــــن الســــــةطرة الرقضــــــائةة املتمركــــــزة يف متنطــــــةط، باختــــــاذ املستعــــــار األول قصــــــور تةمــــــي

؛ عنــدما واجتمــاعي يف اإلقلــةم ككــل. وكــذلا األمــر مــع قصــور زاويــة كنتــة مــع مــا لــه مــن رصــةد علمــي
 مستعاراً منها. زجلويعني حممد بن البامل ال

تفاديــاً  ،4ءواملتمثلــة يف امتثالــه لوصــةة والــده يف استعــارة البلمــاء يف الرقضــا جتماعيــة:اأســباب 
ـــــه مـــــن ألتمـــــع ال يهمـــــه إال أن يكـــــون احلكـــــم الصـــــادر مـــــن الرقاضـــــي ملصـــــلحته نلتوســـــع اال                       ترقـــــاد علة

هةيــــة ، وال يـــردعهم عــــن ذلـــا إال أن يصــــدر احلكـــم مبعــــاورة أعـــالم  ــــم اً ومـــا دون ذلــــا يبتـــرب  لمــــ
النرقـــد والتجـــريح يف شخصـــه وعلمـــه . خاصـــة ببـــد مـــا تبـــر  لـــه والـــده مـــن نيجتماعةـــة لـــدى املتـــداعةا

 حفــدة مــوالي حممــد و  أبنــاء ســةد أمحــد الرقــاد بــني ومنصــيه، بســيب حكمــه يف أر  حــيس بزاويــة كنتــة

                                                 

 .625الغنةة، ص - 1
 .623، صنفسه - 2
 وما كان بسيب الفتنة من تفرق كلمة اجلماعة التواتةة، وتدين سةطرهتا على اإلقلةم. - 3
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رقـــاموا هبجائـــه بـــاقوال ســـة،ة، فلرقـــاد مرغـــو  أبنـــاء ســـةد أمحـــد امبـــا ال يوافـــ   بـــن مـــوالي علـــي العـــريف
  .1احل  وإياعة ويل األمر اتياعفاجاهبم الرقاضي برسالة يدعوهم فةها إىل 

  أقطاب مجلل الشورى: الثالثالفرع 

لعرو  املعاور يف قوله:"الذي ينيغي أن يعاور من أهل البلم البامل النافذ اتـري  ر الرقرييبيـَُنظ  
         الـــورع الوااـــ  بنفســـه وعلمـــه، والبـــامل بكتـــا  اهلل وســـنة نيةـــه حممـــد صـــلى اهلل علةـــه وســـلم، ومـــا مضـــى 

            وال ميةــل مــن احلكــم، البــارف باللغــة ومبــاين الكــالم، املواــوق بــه يف دينــه والــذي يــؤمن فةمــا يعــري بــه 
نفســه أهــالً لــذلا وجــب علــى الرقاضــي  ىإىل ا ــوى وال يمــع، وإذا كــان كــذلا ورآه النــاس أهــالً ورأ

 .2معاورته، وعلةه أن يفيت الناس حةن،ذ"

وعلى هذا كان أللس شـورى الرقاضـي عيـد احلـ  بـن عيـد الكـرمي، فهـو قـائم علـى معـورة أرببـة 
 وهم:3يف صناعة الرقضاء، على حد قول صاحب جوهرة املباينأقطا  مل يسمح الوقت بافضل منهم 

ه( 1189-ولد يف البرقد الثالث من الرقرن احلادي ععر :التنيالنيعبد الرحمن بن عمر  -
           ، عمــر بــن حممــد ، عيــد الــرمحن اجلنتــوريالتنــةالينالبــامل الفرقةــه اللغــوي، أخــذ عــن عمــر بــن عيــد الرقــادر 

          وحممـــد  ، حممـــد املكـــي السجلماســـي، أمحـــد بـــن صـــاد الســـويف التكـــروريبـــن املصـــطفى الرقـــاد الكنـــيت
عمــر -بــن عمــر ، عمــر بــن عيــد الــرمحن، وغــريهم. أخــذ عنــه حممــد عيــد الــرمحن اليليــايلبــن أ  املزمــري

، وغـريهم. لـه الـدر املصـون ، حممد بن مالا الرقيالويزجلويمد البامل ال، وعيد الرمحن بن حمَ -األصغر
                            ، الفهرســـــــــــة الـــــــــــيت ذكـــــــــــر، خمتصـــــــــــر الســـــــــــمني يف إعـــــــــــرا  الرقـــــــــــرآنيف علـــــــــــم كتـــــــــــا  اهلل املكنـــــــــــون

 . 4فةها شةوخه وإجازاته ورحالته، خمتصر يف النوادر

ن بن عمر أول مستعاري الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي وجل معاوراته رمحوقد كان عيد ال
زو املنرقــول فـــاحكم بــ"...إذا خاييتــا ب هــو ملــزم بـــه مــن استعــارته يف قولــه مبــه. فنجــده ييــني لــه مــا
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وتـــدارس مبـــه  1 رقول فـــاقرع بـــا  نظـــرك فإنـــا مســـؤول..."ببـــذلا وعهدتـــه علـــي، وإن خاييتـــا بـــامل
  .2قواعد املعاورة من خالل مراسالته، وتوضةحاته يف االستعارات املوجه له وما ينيغي أن يذكر فةها

ولرقد كانت جل معـاورة الرقاضـي عيـد احلـ  مـع العـة  عيـد الـرمحن بـن عمـر، كمـا هـو واضـح 
                      معـــــــاورات الرقاضـــــــي مبـــــــه، حـــــــى أن الرقاضـــــــي استعـــــــاره، الـــــــيت كانـــــــت عمـــــــدهتا يف الغنةـــــــة اليليالةـــــــة

ــــــــــد صــــــــــرح الرقاضــــــــــي ب ــــــــــا  العــــــــــة  للحــــــــــ ، وق                         ه يف فتــــــــــواه اتياعــــــــــيف مــــــــــن يستعــــــــــري خــــــــــالل غة
ذهــب إن ذهيــت وأتوقــف إن توقفــت ، أفلــةبلم ســةدي أنــا أديــن اهلل بســريتا يف األحكــام يف قولــه: "

  .3"وأمسا إن أمسكت

ــــن العــــالم ال - ( الفرقةــــه املعــــاور، متةــــز يف علــــم م1797 -هـــــ1212ت:)زجلــــويمحمــــد ب
، عيد الـرمحن بـن عمـر التنـةالين، وأخـذ عنـه أخـوه عيـد الـرمحن، عن عيد السالم اليليايل الفرائ ، أخذ

              ، لـه ألموعـة، وحممد عيد البزيـز بـن حممـد عيـد الـرمحن اليليـايلبن أيب مدين التمنطةطيااحلسن، و وابنه 
، شـرح علـى التلمسـانةة يف علـم الفـرائ ، شـرح الوجةز شرح على خمتصر خلةل :من املخطويات منها

               ،االحيـــــاس، منظومـــــة يف قســـــمة ، ألفةـــــة يف غريـــــب الرقـــــرآنعلـــــى منظومـــــة املرشـــــد املبـــــني البـــــن عاشـــــر
 .4وله أجوبة متفرقة يف الغنةة اليليالةة راء متمةزة،آوهو جامع نوازل أبةه وله فةها 

الفرقةه الزاهد، عرف ( م1780-هـ1195)ت :عبد الكريم الحاجب بن محمد الصال  -
، وأخـذ عنـه ابـن عمـه يف البلوم البرقلةة والنرقلةة، أخذ البلم عن أبةه وجـده العـة  سـةد اليكـري بتيحره

 5.الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي، وابنه حممد بن عيد الكرمي

          رببـــــة يف أللـــــس قضـــــاء ابـــــن عمـــــه الرقاضـــــي عيـــــد احلـــــ شـــــةوخ العـــــورى األ  اـــــاين أهـــــم وكـــــان
العة  عيد الرمحن بـن عمـر حـني عـزم علـى حـ  بةـت اهلل  سال الرقاضي عيد احل فرقد  بن عيد الكرمي
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              الرقاضـــــيرقـــــال ف، عمـــــن يستعـــــريه وياخـــــذ برأيـــــه فرقـــــال لـــــه: ابـــــن عمـــــا عيـــــد الكـــــرمي احلاجـــــب احلـــــرام
 1البن عمه:"إذا رأيتين ملت عن احل  فليليين بردائي وقل: يا عيد احل  ماذا تصنع ؟ "

ـــــــد الكـــــــريم - ـــــــن عب ـــــــن محمـــــــد ب ـــــــن محمـــــــد ب ـــــــد ا  ب ـــــــن عب -1123): محمـــــــد ب
   ، أخـــذ اً تةـــاً ورعـــاً متواضـــبفيف البلـــوم اإلســـالمةة، حـــى صـــار م ( تضـــلعم1779-1711=هــــ1193
وعــن حممــد البــامل  الينةوعــن الرقاضــي عمــر بــن عيــد الرقــادر التنــ رقاضــي عيــد الكــرمي بــن اليكــريالعــن 
تواتةــة ولــه حمــاورات لوكــان أحــد شــةوخ العــورى األرببــة يف األصــرقاع ا عنــه الكثــريون، ، وأخــذزجلــويال

مــع عيــد الــرمحن بــن عمــر أســفرت عــن وفــور علمــه وقــوة عارضــته وذلــا ميســو  يف كتــا   ومراجبــات
 .غنةة العورى

يـــكدد يف استعـــارة مـــن يظـــن فةـــه البلـــم ولـــو كـــان مـــن غـــري املستعـــارين  ولرقـــد كـــان الرقاضـــي ال
أجابـه ببـد أن شـاور السـةد األرببة، فنجد يف الغنةة مـا يـدل علـى ذلـا يف قـول عيـد البزيـز اليليـايل: "و 

 5."4عيد املؤمنبن والسةد حممد  3والسةد حممد بن أمحد 2ادأمحد ابن محَّ 

 منهج االستشارة: رابعالالفرع 

فكـل واحـد مكـان خمصـص جيتمبـون فةـه ملناقعـة الرقضـايا  االستعـاري عضاء اجمللـسأل مل يكن
يرسل ألعضاء اجمللس  املعاورة،تبر  للرقاضي، مسالة تستح  بلده، وعندما يف يرقةم من املستعارين 
يـه أفةجتهـد كـل املستعـارين ر ، املـوارقني أحـد أعوانـهمع  6مكتوباً خبط يده، أو خط أعوانهنص الرقضةة 

إىل الرقاضــي عيــد احلــ  الــذي يرقــوم بــدوره برقراءهتــا واملرقارنــة ه يرســليف الرقضــةة، ويكتيــه مــربراً مبلــاًل، مث 
           ن ســـــريهتم إفـــــاألول يف ســـــرية الرقضـــــاة، يف قولـــــه: "آخـــــذاً بـــــذلا بنصـــــةحة شـــــةخه ومستعـــــاره بةنهـــــا، 
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     ،فمــا وافــ  مــا  هــر  ــم تيبــوه ،فمــا أشــاروا بــه علــةهم نظــروا فةــه ،رقــون ببلمــه ودينــهثأن يستعــريوا مــن ي
  .1"حى يظهر  م احل  ،وما شكوا فةه أعادوا العورى ،هؤ ن حترق  خطإوما خالفه 

          لبضــــو واحـــد يف اجمللـــس، فرقـــد درج الرقاضـــي عيـــد احلــــ هـــذا وقـــد تكـــون االستعـــارة موجهـــة 
                استعـاره الرقاضـي خاصـة، ويف رحلتـه للحـ عيـد الـرمحن بن عيد الكرمي على استعارة العـة  عمـر بـن 

يف مـن يستعـري ببـده، فنصـحه بـابن عمــه وهـو مـن مستعـاريه، وفةهـا دلةــل علـى أنـه كـان يرقتصـر علــى 
 ريه.استعارة بب  مستعا

ــــةم، ــــادين، لةستعــــري غــــريهم مــــن مفــــيت اإلقل ــــد ختــــرج عــــن نطــــاق مستعــــاريه املبت                       كمــــا أهنــــا ق
            ومل يســـجل يف النـــوازل أنـــه استعـــار مـــن خـــارج اإلقلـــةم، لبـــل ســـيب ذلـــا أن تبلةمـــه وشـــةوخه كلهـــم 

 من اإلقلةم.
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 في الفتوى البكري ريممنهج القاضي عبد الحق بن عبد الك: الثانيالمبحث 
           مل  ــــرج الرقاضــــي عيــــد احلــــ  بــــن عيــــد الكــــرمي عــــن النســــ  البــــام للفتــــوى يف اإلقلــــةم التــــوايت، 
        غـــري أنـــه مل يتوســـع يف ألـــال الفتـــوى النعـــغاله بالرقضـــاء، فكانـــت املوضـــوعات الـــيت أفـــى فةهـــا حمـــدودة

 مل تعمل كل أبوا  الفرقه.

 صادرهاوم ، أعالمهاالفتاوى المجموعةموضوعات  :األولالمطلب 
من خالل الفتاوى اليت   مجبها للرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي حناول دراسة موضوعاهتا، 

 .هاعلةها فةاملبتمد  واملصادروالبلماء الذين شاركوا فةها، ومصادرها  

 موضوعات الفتاوى المجموعة: األولالفرع 

بـــن عيـــد الكـــرمي تتضـــمن تـــداخالً بـــني ميحثـــي الرقضـــاء الفتـــاوى اجملموعـــة للرقاضـــي عيـــد احلـــ  
فرقهةــة  استعــارةوالفتــوى، وال ميكــن لنــا أن نــدخلها يف مياحــث الرقضــاء ألهنــا لةســت قضــاًء وإمنــا هــي 

 .ىللرقاضي، تتضمن رأيه مربراً وموارقاً يف النازلة حمل الفتو 

يف اإلقلةم ال يسمح  ا أن حتكم يف بب  املسائل اليت تبود  ةأن وضع السلطة الرقضائةإضافة 
              لــــويل األمــــر كاحلــــدود، فهــــي منبدمــــة يف نــــوازل املنطرقــــة، وقــــد اكتفــــى الرقاضــــي بــــالفتوى يف قضــــةة زنــــا 

 .1"وموالةها أن جيربوها على النكاح هتااساد فافتةت ذا السيب. يف قوله: " 

      مجلــة مــن مباصـــريه، و  ني فتـــاوى الرقاضــي وفتــاوى  مستعــاريهكمــا تتضــمن الفتــاوى تــداخالً بــ
تتضــمن مسـائل   يرحهـا للمناقعـة بــني الفرقهـاء مـن ضـمنهم الرقاضــي  -الفتـاوى اجملموعـة–كمـا أهنـا 

 . 2عيد احل  بن عيد الكرمي

              إىل إشـــكاالت تظهـــر للرقاضـــي يف مراجبتـــه يف كتـــب الرقضـــاء فةيـــدي فةهـــا رأيـــه قاصـــداً  إضـــافة
هبا االستعكال الذي  هر له فةهـا فنجـده يراسـل شـةخه ومستعـاره األول يف الرقضـاء يف مسـالة يـنص 

ـــــــــه: " ـــــــــه مل يرقصـــــــــد هبـــــــــا االستعـــــــــارة يف الرقضـــــــــاء يف قول                           مســـــــــالة مـــــــــن العـــــــــهادة مل أ فـــــــــرفةهـــــــــا أن
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 118   عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الثالث: القاضي الفصل

                 املرقـــــ  شـــــةخنا أبـــــو زيـــــد متربعــــــاً ترقـــــدم منهـــــا كتــــــا  إىل العـــــة  احملرقـــــ   كتيـــــت مـــــا  أنهبـــــا إال ببـــــد 
 .1"رةو من غري معا

  .2كما جنده يستعكل بب  البادات واألعراف املتاصلة يف اجملتمع وييحث يف خترجيها فرقهةاً 

فهـــذه األســـيا  ألتمبـــة جبلـــت فتـــاوى الرقاضـــي منحصـــرة يف ألـــال اختصاصـــه، وإن مل يصـــل 
 .3للرقضاء

 الفرقه نوضحها فةما يلي: ت مرقسمة على بب  أبوا وقد جاء

 فتوى. 21فتاوى الرقضاء والعهادات: وتتضمن  -1

 فتاوى. 03ضمن تفتاوى النكاح والطالق واملريا : ت -2

 فتاوى. 10 اوى األحياس: تتضمنتف -3

 .فتوى 02فتاوى الصدقات وا يات: تتضمن  -4

 فتاوى. 05فتاوى اليةوع: تتضمن  -5

 فتاوى. 06تتضمن فتاوى املداينات والرهون:  -6

 فتاوى. 03فتاوى املةاه واألرضني: تتضمن -6

 ن في الفتاوى المجموعة و العلماء المشارك: الثانيالفرع 

              فتــــاوى الرقاضــــي عيــــد احلــــ  بــــن عيــــد الكــــرمي  برقاً مل حتــــو  اإن الفتــــاوى اجملموعــــة كمــــا أشــــرنا ســــ
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 مــرتيني حســب عــدد الفتــاوى الــيت شــاركوا 

 .ما سي فةها، مع ترمجة من مل تتم الكمجة له يف 
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 119   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

                تـــــــاوى لــــــه فةهـــــــا معــــــاركة، ســـــــواء مـــــــع وجــــــل الف :النـــــــيالتنبـــــــن عمر  عبــــــد الـــــــرحمن -1 
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، 

 .1لة وأدلته فةها، وإجابة عيد الرمحن بن عمر ببدها، أو توقفهمرف  مبا  هر له يف املسا

وقـــد يـــروي عنـــه الفتـــوى لةوضـــح فةهـــا وجـــه إصـــابته ويـــدلل علةهـــا ويـــورد النصـــوص الـــيت أشـــار  
 .2اإلةه

 .3حكمه، دون استعارة منه ضافة إىل تبرقةياته على فتاوى للرقاضي عيد احل  أوإ

            كمـــــا جـــــاءت ببـــــ  فتـــــواه باملوافرقـــــة علـــــى فتـــــوى الرقاضـــــي عيـــــد احلـــــ  بـــــن عيـــــد الكـــــرمي، 
 . 6ألعلم هباأو تفويضه ألنه ا، 5، أو مناقعة ليب  جزئةاهتا4دون مناقعة

           ةةــــاملرتيــــة الثان احتتــــل الفتــــاوى الــــيت شــــارك فةهــــ محمــــد بــــن محمــــد عبــــد ا  البكــــري: -2
وى الـــواردة يف اليحـــث عرضـــت علةـــه اكـــان مـــن أهـــم احملكمـــني، فـــيب  الفتـــيف اليحـــث، خاصـــة وأنـــه  

 .7للتحكةم

ــــــــن عمــــــــر ــــــــى أســــــــ8إضــــــــافة إىل مراســــــــالته مــــــــع عيــــــــد الــــــــرمحن ب ــــــــه عل                   لة الرقاضــــــــي ،. وإجابات
 . 9عيد احل  بن عيد الكرمي

 على بب  الفتاوى الواردة يف اليحث. 1وتصوييات 10كما أن له تبرقةيات
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             وقـــد كانـــت معـــاركته يف الفتـــاوى كثـــرية، ريم بـــن محمـــد الصـــال )الحاجب(: عبـــد الكـــ -3
، مع أن عالقته البلمةة بالرقاضي كانت واةرقة 2بالفتاوى اليت أجا  فةها مياشرة، إال قلةل وإن مل حنا

ـــــل جنـــــد جـــــل فتـــــواه يف اليحـــــث عيـــــارة  ـــــه كـــــان أهـــــم شـــــةوخه، واـــــاين مستعـــــاريه. ويف املرقاب              حبكـــــم أن
 .5، أو مبه4، أو موافرقة على فتوى غريه، دون دعمها بالدلةل3عن تبرقةيات

وردت لـه ألموعـة مـن الفتـاوى يف اليحـث، هـو املفـيت نـي: نالمحمد بن عبد الـرحمن الت -4
              األول فةهــــــا، أبانــــــت مكانتــــــه وحتكمــــــه يف اليحــــــث الفرقهــــــي، ســــــواء يف أســــــ،لة الرقاضــــــي عيــــــد احلــــــ  

إضــافة إىل نرقاشــه مــع  .8، أو موافرقــة علــى فتــواه7جــوا  للرقاضــي علــى ســؤاله ، أو6د الكــرمي إلةــهبــن عيــ
 .9فرقهةةالغريه من املفتني يف املسائل 

               رغــــم أنــــه كــــان أحـــــد مستعــــاري الرقاضــــي عيــــد احلـــــ  حمــــد الزجلـــــوي: محمــــد بــــن م   -5
شـككا فةهـا، إال مـا جـاء مـن تبلةـ  لـه علـى فتـاوى ابن عيـد الكـرمي إال أننـا مل نبثـر علـى  الفتـاوى الـيت 

 .10مد الزجلويوالده حمَ  ىالرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي، يف إيار مجبه لفتاو 

 على بب  الفتاوى الواردة يف اليحث. 12، وتصويياته11ضافة إىل تبرقةياتهإ

 تبرقةياً من الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي وردت له فتوى يف اليحث : حمد الزجلويم   -6
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 .2، وتواف  مبه يف تصويب فتوى أخرى1وغريه علةها

          واه يف اليحـــث علـــى وجـــه االســـتدالل ببملـــه اوردت  ببـــ  فتـــ عمـــر بـــن عبـــد القـــادر: -7
 .4ضافة إىل ما ورد علةه من األس،لة، وشاركه غريه يف اجلوا  علةهاإ، 3يف الفتوى والرقضاء

             وردت فتـــواه يف اليحـــث بصـــفة تطيةرقةـــة، مـــن خـــالل التبامـــلعبـــد الـــرحمن الجنتـــوري:  -8
 .5اياهتاإمع الواائ ، و 

ــــن الرقاضــــي ســــامل البصــــنوين، رحــــل إىل مصــــر وتــــوىل أحمــــد بــــن ســــالم العصــــنوني: -9         اب
 .6، تدل بب  نوازله أنه كان عاملاً بارعاً الرقضاءهبا 

 .7بن عيد الكرمي فتاواه من با  االستدالل أورد الرقاضي عيد احل 

               الرقاضـــي واملفـــيت، مــن زاويـــة كنتـــة، مـــن مباصـــري الزجلـــوي،  :منا محمـــد بـــن عبـــد المـــ -10
 .8وله فتاوى يف نوازل الزجلوي

،  وموافرقـة علـى ببـ  الفتـاوى الـواردة يف اليحـث 9وردت له فتوى يف منع الصلح يف األحيـاس
 .10املفتنيمع ألموعة من 

ــــ(:1195المعـــروف ببـــاب حـــدة) عبـــد الكـــريم بـــن أحمـــد التمنطيطـــي - 11 الفرقةـــه  هـ
لـــه توالةـــف نظمـــاً ونثـــراً منهـــا مزيـــل اتفـــا عـــن نســـب ببـــ  العـــرفا، ولـــه فتـــاوى يف األحكـــام  الصـــويف،
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 .1الغنةةالعرعةة جندها يف 

               موافرقتــــــه، إضــــــافة إىل 2وردت لــــــه معــــــاركة مطولــــــة مــــــن خــــــالل نرقاشــــــه يف املــــــر  املخــــــوف 
 .3على فتاوى لغريه، وردت يف اليحث

               ت فتـــــواه باملوافرقـــــة علـــــى فتـــــاوى وردتجـــــاء حمـــــد الزجلـــــوي:عبـــــد الـــــرحمن بـــــن م   -12
 .4يف اليحث

مــن أبنــاء ســةدي حةــدة اليــداوي، قــال هـــ( 1229محمــد بــن عبــد الــرحمن الغمــاري) -13
 .5صاحلاً أديياً، أخذ عن علماء فاس التةنالين كان عاملاً  بن عيد الرمحنعنه حممد 

 .6احنصرت فتواه يف اليحث يف املوافرقة على فتاوى غريه

ــــن محمــــد أحمــــد -14 ــــي)تب                      علــــم جلةــــل مــــن علمــــاء قــــورارة، أخــــذ :هـــــ(1036الجزول
ه: احلـاج   عن احلاج بلرقاسم صاحب الزاوية املعهورة بتمةمون، وأخذ عنه حبوص بن عيد الرقادر، وأبنا

 .7بلغةث، حممد عيد اهلل واحلاج الصويف

 .8، وناقعهاورد له فتوى واحدة، يف أجرة الرقاضي ، أوردها الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي
ــــداوي -15 ــــن أحمــــد الب ــــة خبالفــــه مــــع عمــــر:  محمــــد ب ــــوى يف اليحــــث مرقكن                وردت لــــه فت

 .9بن عيد الرقادر يف اشكا  احلوز يف صدقة الرقرآن
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 .1فرقةه من أهل زاجلو له فتاوى وتبرقةيات يف نوازل الزجلوي :أحمد بن حماد -16

 .2من املفتني له موافرقة على بب  الفتاوى الواردة يف اليحث مع ألموعة

 .3وردت له موافرقة على فتوى واحدة يف اليحث عمر بن عبد الرحمن: -17

      كــان عاملــاً صــاحلاً، أخــذ  :هـــ(1208-1165)بــن ناصــر البــداويمحمــد بــن أحمــد  -18
  .4يل، وتويف شهةداً يف در  احلجازالونرقا حَممدعن 

 .5هو اآلخر احنصرت فتواه يف املوافرقة على فتاوى غريه

 الفتاوى عليها تعتمداالتي  المصادرالفرع الثالث: 

يالعنا على الفتاوى اجملموعة للرقاضي، نالحا اراء مكتيته، أو بـاألحرى مـا حتـت من خالل ا
شـــانه مـــن كتـــب الفرقـــه  يـــده مـــن الكتـــب، كةـــف وعائلتـــه أسســـت  ملكتيـــة وقفةـــة حتـــوي كـــل مـــا عـــال

 واألحكام، إىل جانب البلوم األخرى العرعةة وغريها.

فنجده يبتمد على خمتلف ييرقات الكتـب املالكةـة لتواةـ  الفتـوى سـواء بالنرقـل احلـريف املياشـر، 
 6بالتصريف واالختصار، وفةما يلي نورد الكتب اليت اعتمدها مرقسمة على حسب نوعها: وأ

 األمهات:  -1

مرقارنـــة بكتـــب العـــروح واحلواشـــي وكـــان رجوعـــه إلةهـــا هــــ( 240لإمـــام ســـحنون)ت: المدونـــة
 .7قلةل
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 هـ(684)ت عها  الدين أيب البياس أمحد بن إدريس الرقرايفل ةالذخري  -

 هـ(  520تبو الولةد حممد بن أمحد بن رشد: )أل اليةان والتحصةل -

 المنظومات:المختصرات الفقهية و -2

 هـ(776تلةل بن إسحاق اجلندي )ت خمتصر خلةل -

 هـ(803الورغمي)ت بن عرفةمد ااملختصر الفرقهي حمل -

 هـ(646جلمال الدين بن احلاجب)ت )خمتصر ابن احلاجب(جامع األمهات -

 هـ(386)تالبن أيب زيد الرقريواين الرسالةم   -

 هــ(741-)تبن أمحد بن جزي الكليب الغرنايي مدحمل الرقوانني الفرقهةة -

 هـ(829)تابن عاصممد بن حممد بن حممد حمل يف نكت البرقود واألحكامحتفة احلكام  -

 هـ(1091)لبيد الرمحن بن عيد الرقادر الفاسي ةبملةات الفاسةال -

 ،البن أيب زمنني ر  يف اختصار املدونة وشرح معكلهارقامل -

 الشروأل والحواشي: -3

، هـــ(897)ت، املــواقهـــ(1099)ت، الزرقــاينهـــ(954)تشــروح خمتصــر خلةــل: احلطــا  -
 .، وحاشةة ابن غازيهـ(1101)تواترشي

ادر عيــد الــرمحن بــن عيــد الرقــ يف ذكــر مــا أغفلــه العــة  خلةــل مــن أحكــام التةســري والتســهةل -
 .هـ(1091الفاسي)

البـــــــــن أيب زيـــــــــد  النـــــــــوادر والزيـــــــــادات علـــــــــى مـــــــــا يف املدونـــــــــة مـــــــــن غريهـــــــــا مـــــــــن األمهـــــــــات-
 هـ(386الرقريواين)ت

 ()شرح خلةل ملختصر ابن احلاجب التوضةح -
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 كتب الوثادق وأحكام:-4

 هـ(684)تللرقرايف اإلحكام يف متةةز الفتاوى عن األحكام -

 ،هـ(977)ت، البن فرحونتيصرة احلكام يف أصول األقضةة ومناه  احلكام -

 ،للونعريسي، املنه  الفائ  واملنهل الرائ  واملبأل الالئ  ب دا  املوا  وأحكام الواائ  -

 ،البن هعام املفةد للحكام فةما يبر   م من نوازل األحكام -

 ،البن سلمون ألالس الرقضاة واحلكام -

 ،شرح مةارة على حتفة احلكام -

 ،شرح ابن النا م على حتفة احلكام -

 ،حاشةة احلسن ابن الرحال على شرح مةارة على حتفة احلكام -

 على المةة الزقاق شرح مةارة -

 كتب النوالل:-5

 ،نوازل ابن رشد -

 ،الدرر املكنونة يف نوازل مازونة -

 ،بن سهلال األحكام الكربى -

 ،أيب احلسن الصغريالدر النثري على أجوبة  -

  ،نوازل الربزيل -

 ،اختصار مسائل الربزيل -

 ،املبر املبةار  -

 ،نوازل أمحد بن سامل البصنوين -
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  .يف األصول ، ومنترقى الياجيتفسري الرقرييب: كتب أخرى  -6

 للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكريمصادر الفتاوى المجموعة : الرابعالفرع 

يف خمطويـات نـوازل اإلقلـةم متثلت مصادر الفتاوى اجملموعة للرقاضي عيد احل  بن عيـد الكـرمي 
حســب عــدد فــكة عطائــه البلمــي ونعــايه الرقضــائي، نوردهــا فةمــا يلــي مــع التبريــف هبــا، مرتيــة خــالل 
 .وى املستخرجة منهااالفت

: بدأ مجبها الرقاضي حممد فيما حأل بتوات من القضايا والنولالينية المقتصد السادأل  -1
، مث أكمـل وان شـورى الرقاضـي عيـد احلـ  بـن عيـد الكـرمييـ، مبتمداً يف ذلا علـى دايليعيد الرمحن اليل

، وحممـــد حممـــد اليـــدوي اليكـــري، ورتـــب أبواهبــا ببـــده كـــل مـــن مجبهــا ابنـــه الرقاضـــي عيـــد البزيـــز اليليـــايل
، توجــد منهــا نســ  عــدة نــذكر منهــا نســخة املكتيــة الوينةــة، نســخة املطارفــة، نســـخة  احليةــب اليليــايل

 كوسام، نسخة ملوكة، نسخة بين تامر، نسخة متنطةط، نسخة بن الولةد، نسخة باي بلبامل.

               أدرار، نــــوقش ســــالمةة جبامبــــةملعــــاريع دكتــــوراه لرقســــم البلــــوم اإل كمــــا أن حترقةرقهــــا كــــان حمــــل  
غنةـــة املرقتصـــد الســـائل فةمـــا وقـــع يف تـــوات مـــن قضـــايا : ، حتـــت عنـــوانمنهـــا معـــروع واحـــد حلـــد اآلن

، أيروحـة دكتـوراه حترقةـ  فايمـة محـوينو  بداية من بـا  اليةـوع إىل بـا  االسـتحرقاق، دراسـة-ومسائل،
 م.2014/2015أدرار، يف الفرقه وأصوله، جامبة 

-22-21-20-17-16-15-14-10-03-02-01واملســـــائل املســـــتخرجة منهـــــا: 
23-25-26-28-29-30-31-32-35-36-37-38-39-40-41-42-43-
47-48-49-50. 

 أعتمدت يف اليحث على نسخة املطارفة، أدرار اجلزائر

 خمطو  رقم //

 عيد الرقادر بن احلاج عيد البزيز بن سامل  بن أمحد بن يوسف املطاريف. اسم الناس :

 هـ.1324شوال  تاري  النس :

 لوحة 390 عدد اللوحات:
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 سم 14/19أبباد اللوحة:

 24عدد األسطر:

 مغريب بلون بين واضح. اتط:

 املخطو  كامل، سلةم من التلف، فةه بب  اليةا . حالة املخطو :
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 فيما حأل بتوات من القضايا والنولال ينية المقتصد السادألصورة اللوحة األولى من 
 نسخة المطارفة



 129   ضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوىالثالث: القا الفصل

 فيما حأل بتوات من القضايا والنولال ينية المقتصد السادألمن  األخيرة صورة اللوحة 
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 عتمـاداً علـى مـااحلـ  بـن عيـد الكـرمي : ألفه الرقاضي عيد اوى أبي ليداوالقيد لبعا فتحكام اإل -2
 زانة ملوكـةخب، وهو خمطو  ال توجد منه إال نسخة ه عيد الرمحن بن عمرر  اوَ عَ اجتمع لديه من فتاوى مُ 

، بةنمـا يظهــر مـن مرقدمتــه تامـن بــا  الرقضـاء والعــهاد لوحـات فرقــط 10ميتـورة اآلخــر، نتـوي علــى 
 .كيري احلجم  أنه

-44-19-18-13-12-11-08-07-06-05-04 واملســـــائل املســـــتخرجة منهـــــا:
45-46. 

 خمطو  رقم //

 خط الناس  ال يعيه خط املؤلف الناس :اسم 

 //تاري  النس :

 10عدد اللوحات:

 سم22/17أبباد اللوحة:

 25عدد األسطر:

 خط مغريب واضحاتط:

 ميتور اآلخر، كثري التلف، يف النص على األيراف ويف وسط اللوحة.  حالة املخطو :



 131   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 اإلحكام والقيد مخطوط صورة اللوحة األولى من
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 اإلحكام والقيدمخطوط من  األخيرةصورة اللوحة 
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 بــــن البــــامل  حممــــد، مجبهــــا ابنــــه مــــد الزجلــــوي: وهــــي فتــــاوى للبــــامل حمَ نــــوالل الزجلــــوي -3
 ، كلةــة أصــول الــدين، أيروحــة دكتــوراه، إشــراف ســباد ســطحيدراســة وحترقةــ  جــرادي حممــد، الزجلــوي

ـــــر، اإلســـــالمةةاحلضـــــارة و  العـــــريبةو  ـــــد الرقـــــادر للبلـــــوم اإلســـــالمةة قســـــنطةنة، اجلزائ ، جامبـــــة األمـــــري عي
2010/2011. 

 .23-24-9منه: واملسائل املستخرجة 

، اليليـايل عيد الكـرمي بـن عيـد املالـامجع فةه  :النييفي أجوبة أبي ليد التن مانيياية األ -4
، نسـخة أولـف خزانـة حممـد بـاي بلبـامل منهـا نسـخةتوجد منه نسـ  عـدة  فتاوى عيد الرمحن بن عمر،
 .3701، حتت رقم نسخة املكتية الوينةة ،زاوية موالي سلةمان بن علي

 .أدرار الجزادر أولف حمد باي بلعالمخزانة معتمدت في البحث على نسخة ا

 .33لة املستخرجة منها: واملسا

 // :خمطو  رقم

 .عيد الرمحن بن عيد اهلل بن أمحد بن علي الرقرايفاسم الناس : 

 تاري  النس ://

 22 عدد اللوحات:

 سم14/19أبباد اللوحة: 

 25عدد األسطر: 

 واضحاتط:خط مغريب 

 . املخطو  كامل ويف حالة جةدةحالة املخطو : 
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 صورة  اللوحة األولى من ياية األماني
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 من ياية األماني األخيرةصورة  اللوحة 
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ميتـور األول جـزء صـغري مـن خمطـو    :أجوبة الشيخ محمـد بـن عبـد الـرحمن التينالنـي -5
 .أوالد الرقاضي متنطةط كتيةمب،  97/88رقمحتت  نوازل   ألموع يف ،واآلخر

 .27لة املستخرجة منها: اواملس

 97/88خمطو  رقم 

 //اسم الناس : 

 // تاري  النس :

 05عدد اللوحات:

 سم21/17.50أبباد اللوحة: 

 35عدد األسطر: 

 دقة اتط:خط مغريب 

، علةهــا حواشــي  وآخــر، اللوحــات املوجــودة منــه يف حالــة جةــدةحالــة املخطــو : ميتــور األول 
 . كثرية
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 التنيالنيأجوبة محمد بن عبد الرحمن صورة  اللوحة األولى من 
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 نيالنيأجوبة محمد بن عبد الرحمن التمن  األخيرةصورة  اللوحة 
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الفتـوى، ومـنهج فـي  القاضـي عبـد الحـق بـن عبـد الكـريم مـنهج :الثانيالمطلب 
 دراستها

            نه؛ جنده يرقر مبرتية املرقلد الصرف امن قناعة الرقاضي بانبدام االجتهاد وأهله يف زم انطالقاً 
فرقد رسم لنفسه سيةل ترقلةد أقوال املذهب وف  منهجةة  بالنص. التزاماً ، ، ويلتزمها يف فتواهيف حرقه

 .النص على املسالة حمل الفتوىر فةه لالجتهاد يف تنزيل طضا، إال ما سنوضحها

 من الفتاوى المجموعة أصول الفقه :األولالفرع 

إن الرقاضــي عيــد احلــ  بــن عيــد الكــرمي مــع مــا صــرح بــه مــن التزامــه الترقلةــد الصــرف لنصــوص  
             مـــــع ا ةيـــــة  وإدراك ملبناهـــــا، صـــــول الفرقـــــه،أ مبياحـــــث اً املـــــذهب، ال يتبـــــار  مـــــع الرقـــــول أن لـــــه إملامـــــ

 ويتجلى ذلا من خالل:  ،تفبةلهامن 

                    ؛غــــــم كــــــون الرقاضــــــي عيــــــد احلــــــ  بــــــن عيــــــد الكــــــرمي، صــــــوفةاً ر  أدلــــــة التشــــــريع:التــــــزام  -1
للر يـا، أصـول الفرقـه، ومل يلتفـت  التـزموله يف التصوف تالةف، إال أنه عنـدما تبلـ  األمـر بادلـة العـرع، 

كـون تلـا الر يـة تنيةهـاً يستند إلةها يف فتـواه، خـوف أن تبل زادته حرصاً على اليحث عن أدلة فرقهةة 
 ،وإن  فـر  مبـا يؤيـد فتـواي حـالم؟ فـراح يعـاور شـةخه برقولـه:"أ  أضغاغةب فكرة أن تكون له، ومل يُ 

 .1"وهو حسيب ونبم الوكةل ،رمحاين ال إىل واردٍ  ،نسيت النظم إىل يارق شةطاين
حةـــث أجابـــه صـــول الفرقـــه أل لتـــزام البلمـــاءاكمـــا أن إجابـــة عيـــد الـــرمحن بـــن عمـــر لـــه توضـــح 

وإن كانـت ال تـدفع الـنص الـوارد  ،الـيت لرقنتهـا يف املنـام موعظـة لـا ال شـا أن تلـا األبةـاتف برقوله:"
أى ر أن من  كما سترقف علةه يف الكتا  املصحو   ذا. وقد ذكر ابن رشد وأ ن يف نوازله  ،يف ذلا

 ،أنــه ال يبمــل علةــه، ه مــا  ــالف مــا علمــه مــن العــريبةوقــال لــ ،النــيب صــلى اهلل علةــه وســلم يف املنــام
 .2"اليت هي ح  فكةف بغريه، الر ية ةةللخالف يف كةف

أخذ حكم املسالة من الرقةاس  عن الرقةاس املبترب شرعاً، وأركانه يف قوله: " اً كالم  كما جند له 
وقةاسه مصرح إذ مبأل الرقةاس عند األصولةني محل فرع على أصل  ،يتجه الذي  ذكره اجملةب األول ال

                                                 

 .23ينظر املسالة  - 1
 .23املسالة - 2
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علـى فـرع والرقةـاس عنـد أربـا  األصـول أرببـة أصـل وفـرع وحكـم  واجملةب محل فرع ؛لبلة جامبة بةنهما
 .1"فيانتفاء العر  األول والذي هو األصل ينتفي الرقةاس ؛وعلة جامبة بني األصل والفرع

                   : رغم أن اليحث األصويل يف عصرالشريعة مقاصدو  اعتبار المصلحة، -2
إال أهنا كانت حاضرة يف تنزيلهم،  الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي مل يكن يتضمن مرقاصد العريبة

ين مل أقف علةه فبلةكم إن وجد نص يف ذلا فإف ونواز م، كيا  من أبوا  املصلحة كما يف قوله: "
 .2"لعرع ال يصادمه غر  إال أن ياذن فةهوإال فا ،سةدي إفاديت به

           ال مـــن جهـــة  ،ز العـــرع االســـتبانة باملفســـدةقـــد جـــوَّ  : "ووكـــذلا  مـــن خـــالل مبـــأل احلطـــا 
عتمــدها يف فتــواه يف إجيــار الثةــب احلــرة افنجــد الرقاضــي  ؛3"أهنــا مفســدة علــى درء مفســدة أعظــم منهــا

ومســالة جربهــا علــى فبــل يف قولــه: " ،أنــه يرقــول أن اإلجيــار لــ  ، وهــو غــري موجــودعلــى النكــاح مــع 
" .وإمجاعـاً  وسـنةً  خـف مـن مفسـدة فبلـه علـى وجـه  نـوع كتابـاً ، أالنكاح على وجه جائز وعدم رضاها

."  ويـربر ذلـا يف قـول يـنم علـى إحايتـه مبرقاصـد العـارع ملفسـدة الزنـا مبصـلحة الـزواج دفباً وأضاف: "
             فنرقـــول إن الصـــادر منـــا مـــن جـــرب الثةـــب احلـــرة علـــى نكـــاح البيـــد عصـــةان للمفســـدة برقولـــه: " يف ذلـــا

 ،ل املـال يف الزنـا مفسـدة ومبصـةةذفةه، والزنا وإعطاء البيد املال فةه وضربه احلد عصـةان ومفسـدة، فيـ
ا وهــــو درء مفســــدة أعظــــم منهــــ ىونرقصــــان بدنــــه بضــــر  احلــــد مفســــدة؛ فاســــتغأل مبفســــدة اجلــــرب علــــ

 .4"الفس 

إضــافة إىل اضــطراره للحكــم بســد الــذرائع املؤديــة إىل املفســدة يف ببــ  الفتــاوى، فةــربر حكمــه 
فمفسدة الرقتل وما يـؤدي يف إمضاء اليةع املخزين بسد ذريبة الف  املكتية على عدم إمضائه يف قوله: "

 .5"وأكد ى دفع الف  أوجببل االستبانة بإمضائه عل ،أعظم من مفسدة إجازة اليةع الفاسد ،إلةه
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بـــا   يفهم تـــدخل الرقاضـــي ومباصـــريه عـــن األصـــول ففتـــاوينظـــراً ليبـــد  تخـــريج الفـــروع: -3
ختـــري  الفـــروع، أمـــا خترجيهـــا علـــى األصـــول فنـــادر، فمـــن خـــالل اســـترقرائنا للفتـــاوى اجملموعـــة، والنـــوازل 

فةهــا ألصــول الفرقــه، وال أصــول اإلمــام كــر ر الرقلةــل، فــال ذ  ز املتاحــة، فإننــا ال جنــد مــن هــذا اليــا  إال النــ
، ومســـالة إجيـــار 1مالـــا، إال يف مـــا تبلـــ  بـــدرء املفســـدة مبفســـدة أقـــل منهـــا، يف مســـالة اليةـــع املخـــزين

  .2الثةب

أما ختري  الفروع على الفروع فهو األصل يف نـوازل اإلقلـةم، وكـذا الفتـاوى اجملموعـة، فمبظمهـا 
النوازل، أو حى العروح واحلواشي اليت تسـتطرد يف ذكـر األمثلـة ، من كتب النوازللفروع على للتخري  

، كمـــا جنـــده يكثـــر مــــن 3بـــن رشــــداونـــوازل  واملبةـــار البملةـــة، فنجـــد الرقاضـــي يستعـــهد بنــــوازل الـــربزيل
 ، وشروحها.بالباصمةةاالستدالل 

ــــــــة املســــــــتدل  ــــــــة املســــــــتفى فةهــــــــا لنازل ــــــــالفروع يكــــــــون مبطابرقــــــــة النازل                    إال أن إحلاقــــــــه الفــــــــروع ب
 .4هبا، كما هو واضح يف استدالله بنازلة املبةار يف تضمني املرهتنةني، يف أسواق يريوشة

                   فنجـــــد لـــــه مهـــــة يف تنزيـــــل األحكـــــام، وتكةةفهـــــا ســـــتطاع: ا االجتهـــــاد فـــــي التنزيـــــأل مـــــا -4
، يف جزئةـات تنزيـل نفس يف املراجبة مع غـريه مـن املفتـنيالمع النصوص، والفروع املرقاس علةها، ويول 

 احلكم خاصة، ويف شرح مالبسات النازلة حمل الفتوى.

فرقــد كــان يسكشــد بفتــوى مــن ســيرقه مــن علمــاء  ؛ترقلةــد الفتــوى احمللةــةمل مينــع تصــرنه ب اوهــذ  
ـــــــةم،                 نتفـــــــاع، ببـــــــد أن ذكـــــــر أدلتـــــــه افنجـــــــده آاـــــــر التوقـــــــف يف مســـــــالة قســـــــمة احلـــــــيس قســـــــمة اإلقل

 .5قلةميف ذلا، ألنه مل جيد من حكم بذلا من قضاة اإل

يف صـدقة الرقـرآن  عيـد الكـرميحى أن عيـد الـرمحن بـن عمـر أنكـر علةـه ترقلةـد جـده اليكـري بـن 
 ين وقفت إف ،و ين أنكم قلد  يف هذه النازلة جدكم العة  سةدي حممد اليكري رمحه اهلليف قوله: "
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إذ ال  ،وال أرضــــى لكــــم الترقلةــــد احملــــ  مــــن غــــري استيصــــار ،علــــى فتــــواه بنحــــو فتــــواكم خبطــــه
 .1"ينجةكم

 في التعامأل مع النصوصالقاضي عبد الحق بن عبد الكريم منهج : الثانيالفرع 

يف هـذه الفــكة،  عنــده كمـا هــو عنـد غــريه مـن علمــاء إقلـةم تــوات، وحـى املغاربــة مفهـوم الـنصو 
جتـد تكـاد ، بل حـى أنـا ال نصوص الكتا  والسنة استدالالهتمهو النص املذهيب، فال تكاد جتد يف 

 ة املختصرات والنوازل.صاملتاخرين، خا ، فكل االعتماد على كتباً من أمهات كتب املالكةة نص

، فتجــــدهم الــــنص العــــرعي جتــــد نصــــوص املؤلفــــات املختــــارة يف املــــذهب تاخــــذ مكــــانوقــــد  
ويســـتدل  يبكفـــون علـــى داللتهـــا اللغويـــة، ومشو ـــا وختصةصـــها، فنجـــد الرقاضـــي يـــدرس نـــص الباصـــمةة

             حيلـــو علـــى مـــا  ؛نـــه يصـــدق علـــى مـــا هـــو أعـــم مـــن ذلـــاإوأمـــا كـــالم الباصـــمةة ف بالفا ـــه يف قولـــه: "
إذ قولـه ومـن يريـد  ؛وال يرقتضي ختصـةص أحـد دون صـاحيه ،حوى نظمهفم من هويف ،ن  اهر لفظهم

 . 2"فكةف بالتخصةص مع النص بالبموم ،منه واأليبأخذه يزيد يف الثمن لفا شامل لطالب اليةع 

ن مــات كــان مــا فبــل  ــا مينــع إفــ: "أن قــال  إىل نرقــل ذلــا صــاحب الرقــواننيوكــذلا يف قولــه: "
فظهــر مــن كالمــه رمحــه اهلل أن املــر  الــذي  ــاف علةــه يف البــادة أعــم مــن أن يكــون  ،3"منــه يف الثــه
 .4"وصحة واهلل أعلم فاإلقباد يف كالمهم وصف يردي ال يبد من العرو  كماالً  ؛ال أقبد أو

 ،بـاه التبيـري بـالالم املرقتضـةة للتخةـرياأقـول ي: "قولـه وكذلا فبل شةخه عيد الرمحن بن عمـر يف
 ،مــا فهمتمــوه لرقلــت يكــون علــى ســائر العــركاء أردنــاولــو  ،وكــذلا يكــون لســائر العــركاء ،وهــو قــويل
                وأمــــــا الــــــالم ،املفهــــــوم مــــــن مبــــــأل علــــــى ،املرقتضــــــةة للوجــــــو  الــــــدال علةــــــه باالســــــتبالءى ببلــــــفــــــاعرب 
 .5"ال إجياري اختةاريوهي  ،هي لالستحرقاق فإمنا
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فنجده مل يكتف مبـا وجـده يف ورقـة  :التثبت من النصوص التي يعتمد عليها في الفتوى-1
نرقلــت تلــا الفتــوى مــن ورقــة جــاء فةهــا يف قولــه: "هــا مــن يثــ  بــه بــل كلــف نفســه التاكــد  ــا اناولــه إي

                     وهــــي ورقــــة قدميــــة خبــــط عتةــــ  أذهــــب اليلــــى  ؛ناولنةهــــا الســــةد عيــــد الكــــرمي بــــن الســــةد حممــــد الصــــاد
مكنـين منهـا لبلـي أجـد مـا يوافـ  أي مـا أ ؛عنـدي مـن األصـول مث أين راجبـت مـا ،منها ببـ  األلفـا 
  .1"ذلا الذي قال

لرقـــد اشـــتهر الرقاضـــي باالجتهـــاد وكثـــرة املياحثـــة يف فتـــواه وأقضـــةته،  :التريـــث فـــي الفتـــوى -2
احلكـم، فبـادة مـا ، و اإلجابـةفتجده يسال عن املسائل واألدلة يف إيار املعـاورة وغريهـا، وال يتسـرع يف 

          جتاسـر أفـال أدري وال ستعـكل علةـه، ويعـهد لـذلا قولـه: " ا ن بن عمر  يف كل مـايستعري عيد الرمح
 .2"فانتم بعرح هذا املبأل أوىلويه، هل لذلا وال أنا من ذامل أت إذعلى التكلم هبذا 

فةمــا تــوفر بــني حةــث جنــده يكثــر مــن إيــراد األدلــة باحثــاً  األدلــة، ودقــة االقتبــاس: توثيــق -3
وال يكتفـــي فةهـــا بالكتـــا  الواحـــد بـــل أنـــه يف املســـالة الواحـــدة يـــورد يديـــه مـــن الكتـــب لتواةـــ  األدلـــة، 

  من الكتب. البديد

 الفتوىالقاضي عبد الحق بن عبد الكريم في أسلوب : الثالثالفرع 

 طابع البام ألسلو  الفتاوى اجملموعة، واليت متةزت بـ:البداية ب

 ثالث حاالت في بناء الفتوى: -1

 جوابه، س،ل فاجا .ة للسؤال، وتستهل الفتوى بـ:شورى، شار ذكر اإلجابة دون اإل -أ

 رفاقه باألدلة والنصوص.إاإليالة يف السؤال، و  - 

 ، أو زيادة تدلةل على الفتوى.توى، سواء باالعكا ، أو املوافرقةالتبرقةب على الف -ج
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 ه: ، أو الكناية عنعكر اسم السادأل والمجيب -2

شـارة إىل السـائل من مصادر خمتلفـة، فـإن الغالـب علةهـا اإل نظراً لكون الفتاوى اجملموعة مستلة
أو اجملةـــب، علـــى اعتيـــار ماســـي  يف أصـــله، وغاليـــاً مـــا يتضـــح شخصـــه مـــن خـــالل قـــراءة برقةـــة الفتـــوى، 

لطـف  وبه يرقول عيةـد ربـه تبـاىل عيـد الـرمحن بـن عمـرمةة والتوقةع؛ مثاًل: "اخاصة بفضل البيارات اتت
  "اهلل به.

يد الرمحن بن عمر، وعيـد الـرمحن اجلنتـوري، وأيب حفـص بإضافة إىل ذكر الكأل، مثل أيب زيد ل
 لبمر بن عيد الرقادر.

                    عيـــــــــد الـــــــــرمحن بـــــــــن عمـــــــــر،  :وبالنســـــــــية للمســـــــــائل املســـــــــتلة مـــــــــن الغنةـــــــــة فةرقصـــــــــد بالعـــــــــة 
 الين.ةبن: حممد بن عيد الرمحن التنالوا عيد احل  بن عيد الكرمي. :والرقاضي

             أمــا املســائل املســتلة مــن االحكــام والرقةــد، فةبــود فةهــا ضــمري املــتكلم علــى الرقاضــي عيــد احلــ  
 بن عيد الكرمي، كونه مؤلف الكتا .

مـد الزجلـوي، وضـمري املـتكلم علـى ابنـه واملسائل من نوازل الزجلوي، فةبود لفا الوالد علـى حمَ 
 حممد جامع النوازل.

 ، فهو يتمةز بـ:الفتاوى اجملموعةأما عن أسلو  الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي من خالل 

لته ،فمن خالل أس أسلوبه المتميز في الخطاب، وأدبه مع ييره من العلماء، والعامة: -1
ـــه علـــى فتـــاوى غـــريه مـــن البلمـــاء جنـــده يثـــين علـــةهم ويكـــرب هبـــم كمـــا يتضـــح ذلـــا يف مدحـــه  وتبرقةيات

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

حكامه ألسـلو  اتطـا  االجتمـاعي، الـذي يفـر  صـفة مـوالي وموالنـا ملخاييـة اإضافة إىل 
حني يكون املتداعةان والعـهود مـن ييرقـة  خاصةييرقة األشراف، فنجدها ال تفارقه يف خماييته إياهم، 

 .2األشراف
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ــــا تغــــري  ــــه اً إال أننــــا الحظن             يف هــــذا األســــلو  بســــيب ســــوء التفــــاهم أو الغضــــب: فنجــــد خطاب
                مــــع ُمَعــــاَوره األول يف ببــــ  املســــائل، متغــــري يتضــــح منــــه ســــوء التفــــاهم بةنهمــــا، فلــــم نــــاول اخفــــاء

 .1ذلا يف خطابه

                  فرقـــــد فـــــاق حـــــدود الغضـــــب، ، 2اســـــتجابة مـــــن شـــــاورهم عنـــــد عـــــدميف غضـــــيه  امـــــا بـــــدوأمـــــا 
، وتعــيةه استعــارته  ــم، باالضــطرار ألكــل 3حــى وصــل بــه األمــر بوصــف صــحيتهم بصــحية الكــال 

 حى ال يسبا إال أن تفكر بان ذلا راجع ألسيا  أخرى خارجة عن الفتوى. املةتة.

ريهم يف املسـالة ما جنده يراجع معاوريه وغـ اً فكثري  :حتى مع شيوخه جرأته في المراجعة -2
               ، 4مـــدةمــع زيـــادة توضـــةح للنازلــة وخصوصـــةاهتا، وتوافرقهـــا مـــن عدمــه مـــع مـــا هــو يف كتـــب النـــوازل املبت
يف ضـمان هذا ما يوضح قدرته وحتكمه يف تنزيل الفتوى على الواقـع، خاصـة يف حماولتـه لرقةـاس مسـالة 

  .5ي يف أسواق يريوشةر ما يغا  علةه، نزلت بتمنطةط مبسالة أفى فةها املاز  رهن

 افنجـده ببـد أن أفـى يف مسـالة ووافرقـه علةهـ ، إن تبين لـه وجـه علـ :رجوعه إلى الحق -3
فتــواه الزجلــوي، فبــاد يوضــح وجــه  شــةخه عيــد الــرمحن بــن عمــر، يبــود لدراســتها، ببــدما اعــك  علــى

فتواه وفتوى شةخه. وإن كان دون تصرنه بان اعكا  الزجلوي لتياس يف صوا  الزجلوي، وسيب اإل
 .6هو سيب مراجبتها

و التوقـف يف مسـالة سـفنجـده مل يستاستشعار حجم المساولية فـي القضـاء والفتـوى:  -4
 .7، وخوف الترقصريناوردت علةه خوف تضرر أحد املتداعة
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 العمأل في الفتاوى المجموعة: الرابعالفرع 

ـــــــين االيـــــــالع علةهـــــــا، و ببـــــــد  ـــــــيت أمكن                   ســـــــتخراج فتـــــــاوى الرقاضـــــــي ااســـــــترقراء املخطويـــــــات ال
ل على املطلع علةها فهمها واالستفادة سه  عيد احل  بن عيد الكرمي منها، حاولت إخراجها يف صورة تُ 

 منها، وذلا من خالل:

             مالئةــــــة،اإل مـــــع تصـــــحةح االخطـــــاء: كتابـــــة الفتـــــاوى المجموعـــــة بالرســــــم اإلمالدـــــي  -1
شــــارة إىل ذلــــا، خاصــــة وأن مبظــــم مصــــادر الفتــــاوى اجملموعــــة نســــخة لتيــــاس فةهــــا، دون االاالــــيت ال 

 اليت حتتمل أكثر من وجه بالعكل. الكلمات ايات عالمات الوقف، وضيطإواحدة، إضافة إىل 

أبــوا  الفرقــه بدايــة بترقســةمها حســب وعنونتهــا:  تبويــب الفتــاوى المجموعــة وترقيمهــا -2
                 املســــائل الــــيت تــــدخل حتــــت كــــل بــــا ،  [، مث الــــيت تنتمــــي إلةهــــا، وذكــــر اليــــا  أوالً بــــني مبرقــــوفتني 
يف أول املســالة بـني مبرقـوفتني  [، مســيوقاً يثيـت  ببـد أن أعنوهنـا ببنــوان يتناسـب مـع مضــمون املسـالة،
 برقم تسلسلي متواصل من بداية الفتاوى إىل آخرها.

مـــا استعـــهاد بـــالرقرآن أوالســـنة وهـــي إ توثيـــق النقـــول الـــواردة فـــي الفتـــاوى المجموعـــة: -3
 وية، أو نصوص البلماء.الني

               بتمةةـــز اآليـــات الرقرآنةـــة خبـــط خـــاص هبـــا، وضـــيطها بالعـــكل  :اآليـــات القرآنيـــة تخـــريج -أ
 .يف ا امشرقم اآلية ورة و وذكر اسم السعلى رواية ورش عن نافع، وحصرها بني قوسني مزهرين، 

 اً بذكر اليا  والرقم والصـفحة، إذا كـان احلـديث واردنكتفي تخريج األحاديث النبوية:  -ب
  نيني درجته عند أهل احلديث.، يف الصحةحني، فإن مل يرد فةهما

أصـحاهبا، مـن املصـدر الـذي ذُك ـر القتياسـات إىل ببزو النرقـول واتوثيق نصوص العلماء:  -ج
مع إمهال الفروقات بني الـنص يف املخطـو  واألصـل ، فإن تبذر فمن غريه ما أمكنين ذلايف الفتوى، 

            وإايـــات مـــا ســـرقط مـــن األصـــل، فهـــذا قـــد يســـد اتلـــل الواقـــع بســـيب االعتمـــاد علـــى نســـخة واحـــدة 
 من مصادر الفتاوى اجملموعة.
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          شــارة فرقــط إىل رأي البــامل،يف حالــة اإل يف ا ــامش إن لــزم األمــر إضــافة إىل ذكــر حمــل العــاهد 
  .، وهو كثري يف اليحثدون ذكر النص أو الكتا 

ومل أعـــرف مـــن املصـــطلحات الفرقهةـــة إال مـــا كـــان غـــري : حات الفقهيـــةتعريـــف المصـــطل -4
  شائع.

 إلى شرأل.الكلمات التي تحتاج شرأل  -5 

 للمناطق والبلدان الواردة في الفتاوى. تعريف -6 

ـــواردة أســـماترجمـــة  -5 ـــاوىؤ لألعـــالم ال ـــة حمـــل الفتـــوى دون أشـــخاص :هم فـــي الفت              النازل
هم يف إيـار الكمجـة للعخصـةات يف مـ    ترمجة األعالم الواردة أمسـا التزمكما مل   الذين هم من البامة.

ــــاري  مــــةالده ووفاتــــه، إن وجــــدا، وصــــفته، ســــم البلــــم اذكــــر ت يف الكمجــــة التزمــــاليحــــث.  ــــه، وت               وكنةت
 مصدراً أو أكثر للكمجة.ًة وأهم شةوخه وتالمةذه وآااره إن كان من البلماء وهو األصل، مثيت

 تضمنت:في آخر البحث فهارس فنية إدراج  -7

 .فهر اآليات الرقرآنةة -

 .فهرس األحاديث النيوية -

 .األعالم سفهر  -

 األماكن.فهرس  -

 فهرس اجلماعات والرقيائل. -

 املصادر واملراجع. قائمة -

 يتضمن فهرس املسائل. احملتوياتفهرس  -
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مــن خــالل دراســتنا ملوضــوع فتــاوى الرقاضــي عيــد احلــ  بــن عيــد الكــرمي اليكــري مجبــاً ودراســة، 
تضــــمنا إضــــافة إىل الفتــــاوى اجملموعــــة، دراســــًة يف بة،ــــة صــــاحب ذان لــــبعــــرقةها الدارســــي والتطيةرقــــي، ال

ـــداداالفتـــاوى، ب -والبـــائلي -هجـــريني 13و12الرقـــرنني -والتـــار ي -حاضـــرة متنطـــةط–اجلغـــرايف ها مت
 فتــاء.الرقضــاء واإل الرقاضـي عيــد احلــ  بــن عيـد الكــرمي، ومنهجــه يف ةة، ودراســة لعخصــ-البائلـة اليكريــة

 خُلصنا جملموعة من النتائ  نذكرها فةما يلي:

ــــيت ذاع صــــةتها،  أوال : ــــوات ال ــــة يف إقلــــةم ت إن مدينــــة متنطــــةط واحــــدة مــــن أهــــم املراكــــز البلمة
بــــن عتةــــ   يــــديرإنــــي بــــن فاســــترقطيت البلمــــاء، مــــن خــــارج اإلقلــــةم، بدايــــة مــــن عةســــى اليطــــوي، مث 

مث علمـــاء البائلـــة اليكريـــة، مـــا جبلهـــا مركـــزاً  ةـــزاً             ، فالبصـــمونةان واملغةلـــي، وأبـــونب املنةـــاري،التدلســـي
 وال غأل ألهل اإلقلةم عنه يف الفتوى. ال تنرقطع عنه حلرقات التدريس

           حاضـــــــرة متنطـــــــةط أدواراً تار ةـــــــة يف إقلـــــــةم تـــــــوات؛ فرقـــــــد ترببـــــــت علـــــــى رئاســـــــته بدايـــــــة  أدت
قتصـادي ، مجبت خال ا االسترقرار األمـين واالهجري 12هجري، إىل غاية الرقرن  08من هناية الرقرن 

ســـترقرارها األمـــين، نتةجـــة اهجـــري فرقـــدت املدينـــة  12والسةاســـي، والريـــادة البلمةـــة، وبدايـــة مـــن الرقـــرن 
الصراعات الداخلةة واتارجةة، لةتيبه االسترقرار االقتصادي، فخرجـت مـن يـدها الرئاسـة لصـاد قصـور 

 .تةمي

وبتحو مـا  رئاسـتها لإقلـةم،ريادهتا البلمةـة و لاً متنطةط كان تابب إن استرقرار مركز الرقضاء مبدينة
علمةـة متمةـزة، بـدأت مظـاهر حتـول الرقضـاء عنهـا، لصـاد كمراكـز وملوكـة   تنـةالن إار بزوى جنـم مـدينيت

قصــور تةمــي بدايــة مــن تبةــني عيــد الرقــادر بــن عمــر التنــةالين، مث عودتــه للمدينــة لةتحــول عنهــا لرقصــر 
 الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي اليكري. ملوكة ببد وفاة

ة يف التــاري  البلمــي هجـريني، مرحلــة مزدهــر 13و 12يبتـرب ألــال الدراســة الــزمين الرقــرنني  ثانيــا :
زدهـــرت فةـــه الفتـــوى، ونعـــط البلمـــاء وبـــرزوا مبـــؤهالت علمةـــة عالةـــة، كمـــا نعـــط ا، فرقـــد إلقلـــةم تـــوات

 يف الفتوى والنوازل. التالةف

يف احلةاة البلمةة يف إقلةم تـوات، بدايـة مـن نـزول  اً بارز  اً البائلة اليكرية دور  كان لبلماء وقضاة 
يلـب يف اجلـد بمةمـون والتهـامي متنطـةط، ومتةزمهـا  ولديـهوتوين  ،البامل التاجر عمرو بن حممد األمريين

                ســـتمر ذلـــا يف ذريـــتهماو  ،داخـــل اإلقلـــةم وخارجـــه موبـــذل اجلهـــد واملـــال لتســـهةل ســـيله لغـــريهالبلـــم 
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 هـ( مبجموع خس قضاة.1210هـ( إىل عيد احل  بن عيد الكرمي)1042عيد الكرمي بن حممد)ت

كانـت عـامالً هامـاً   إن الية،ة الـيت عـاش فةهـا الرقاضـي عيـد احلـ  بـن عيـد الكـرمي اليكـري، ثالثا :
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.

                  نترقالةــــة شــــهدايف فــــكة  نتمائــــه ملدينــــة متنطــــةطاكمــــا ال ميكننــــا إمهــــال تــــااري بة،تــــه السةاســــةة و 
            فةهـــــا حتـــــول مـــــوازيني الرقـــــوى إىل عاصـــــمة اإلقلـــــةم اجلديـــــدة تةمـــــي، األمـــــر الـــــذي أاـــــر بعـــــكل مياشـــــر
على الرقضاء وتنفةذ أحكامـه، يف غةـا  السـلطة التنفةذيـة، مـا دفـع الرقاضـي عيـد احلـ  بـن عيـد الكـرمي 

ىل التثيــت يف األحكــام الرقضــائةة، ستعــاري للرقضــاء، هــدف بــه يف الدرجــة األوىل إاإىل تعــكةل أللــس 
حكــام الرقضــائةة، بضــم األ تــدعةم تنفةــذ ، إضــافة إىلوموافرقتهــا ملــذهب الســادة املالكةــةالصــادرة عنــه، 
 كانت كلمتهم نافذة يف اإلقلةم التوايت.الذين   واملادي إىل نفوذ أقطا  العورى ينفوذه املبنو 

ستعارات الرقاضي جمللسه االستعـاري، يف أحبـا  ابني  اً ن الفتاوى اجملموعة كانت مزجيإ رابعا :
       جاباتــه علــى ببــ  الرقضــايا الــيت تطــرح للنرقــاشإ يــه يف املســالة وأدلتــه علــى ذلــا، إضــافة إىلأتتضــمن ر 

  .قلةم، وتبلةرقاته علةهابني علماء اإل

              اً يف صـــــناعة الفتـــــوى والرقضـــــاء،نـــــإن الرقاضـــــي عيـــــد احلـــــ  بـــــن عيـــــد الكـــــرمي كـــــان عاملـــــاً متمك
جتهـــاده يف تنزيـــل األحكـــام مـــن نصوصـــها املذهيةـــة علـــى واقـــع افمـــن خـــالل فتـــاواه اجملموعـــة، نالحـــا 

جتهــاده يف املســالة الواحــدة، وكــذلا رق بــني النــوازل، إضــافة إىل كثــرة ايالعــه وااإلقلــةم، ومراعــاة الفــوا
                ف مـــــــنه  األمـــــــر مـــــــع أقطـــــــا  أللـــــــس شـــــــورته، والبلمـــــــاء الـــــــذين شـــــــاركهم يف الفتـــــــوى، فلـــــــم  تلـــــــ

                الرقاضـــــي عيـــــد احلـــــ  بـــــن عيـــــد الكـــــرمي يف الفتـــــوى وكـــــذلا الرقضـــــاء عـــــن مـــــنه  مباصـــــريه، فـــــال جنـــــد
عن املذهب، وال عن هن  الترقلةد، الذي يرقتصر على ختري  الفـروع علـى الفـروع،  اً له يف الفتوى خروج

           ال التنزيــــل ومطابرقــــة الوقــــائع حمــــل الفتــــوى، عمــــال االجتهــــاد يف ألــــإاعتمــــاداً علــــى كتــــب النــــوازل، مــــع 
 ، وخصائصه.قلةممع واقبة الفرع املرقاس علةه مع مراعاة أعراف اإل

وصـناعة الفتـوى  إن الفتاوى اجملموعة تبطةنا صورة عن املسـتوى البـايل للبلـم العـرعي خامسا :
توات خالل الفكة الزمنةة ألال الدراسة، وعن املصادر املتنوعة اليت كـان يبتمـدها  إقلةموفرقه التنزيل يف 
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               ختالفــــات، فــــال ميكننــــااعلمــــاء اإلقلــــةم كمراجــــع لفتــــواهم، وتيــــاحثهم ملــــا جــــاء فةهــــا، مــــن نكــــٍت، و 
 أن خنرجهم عن صف الترقلةد يف املذهب، لكنه كان ترقلةداً عن فهٍم ودرايٍة واجتهاٍد.

 :لليحثتضح يل من آفاق ا خامتة هذه الدراسة أذكر ما ويف

                  دراســــــــة فرقهةــــــــة للرقضـــــــــاء يف إقلــــــــةم تــــــــوات، تضـــــــــاف إىل الدراســــــــة التار ةــــــــة املنجـــــــــزة  أوال :
يف هذا املوضوع، فهو نتاج إىل دراسـة فرقهةـة حسـب بـا  الرقضـاء والعـهادات مـن الفرقـه اإلسـالمي، 

اإلقلــةم كــان كيــرياً ومتبــدداً يف املواضــةع املتبلرقــة مبراحــل عملةــة الترقاضــي، ذلــا أن اتــالف بــني علمــاء 
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. 

، عاينــت ألــاالً اهفتـاو و مــن خــالل دراسـيت لعخصــةة الرقاضـي عيــد احلــ  بـن عيــد الكــرمي،  ثانيـا :
             رائـــه مـــن خـــالل أحكامـــه، املوارقـــة املنتعـــرة آواســـباً لدراســـة الرقضـــاء عنـــده، ومنهجـــه فةـــه، واســـتخالص 

 .يف خزائن اإلقلةم

                   ســترقرائي ملــا أمكنــين الوصــول إلةــه مــن خمطويــات نــوازل اإلقلــةم، الحظــتومــن خــالل ا ثالثــا :
مثـل وأُ  لليحـث، اً واسـب بب  البلماء الذين متةزوا يف ألال الفتوى، فجمع ودراسـة فتـاواهم، يبتـرب ألـاالً 

              حممــــد عيــــد اهلل بــــن حممــــد اليكــــري، وعيــــد الكــــرمي  :مبستعــــاري الرقاضــــي عيــــد احلــــ  بــــن عيــــد الكــــرمي
 بن حممد الصاد.

يالعي علــى الــث املكتيــة فــاق اليحــث يف الــكا  املخطــو ، فــاآأمــا فةمــا  ــص ألــال و  رابعــا :
ناهةــا عــن اتــزائن األخــرى ائ  التار ةــة، ومــا حوتــه مــن الواــاليكريــة، واملتمثــل يف فــرع أوالد الرقاضــي، 

توضــةح الصــورة أكثــر حــول احلةــاة البلمةــة، و قلــةم للدراســات يف تــاري  اإلميثــل ألــاالً خصــياً بــاإلقلةم، 
السةاسةة، االجتماعةة واالقتصادية لإقلةم وعالقاته باجلوار، واالستبمار الفرنسي، وتـااريه وتـااره بكـل 

 من سي .

 كثرياً، واحلمد هلل ر  الباملني.  نيةنا حممد وآله وصحيه وسلم تسلةماً  وصلى اهلل وسلم على
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 اليكري فتاوى الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي :الثاين الرقسم

  

 
القسم الثاني: فتاوى 
القاضي عبد الحق بن 
  عبد الكريم البكري
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 [الشهاداتو  قضيةاألفتاوى ]

 1[مالحظة ثبوت الرسم يهفي رسم سجأل القاضي عل إثبات عدالة الشهود]-1 

           بلـــد ســـةدي حممـــد الصـــاد  ؛2يف مســـالة حـــيس مبةمـــون و ـــا كتيـــه الرقاضـــي ســـةدي عيـــد احلـــ 
ــــا اهلل بــــه بــــن عيــــد الــــرمحن                   ببــــد أن ســــجل علــــى رمســــه ســــةدي عمــــر أبطلــــه أبــــو زيــــد اجلنتــــوري ،نفبن
 مث وقـــع النـــزاع فةـــه بـــني الرقاضـــي املـــذكور وبـــني غـــريه مـــن .أعلـــم بثيـــوت الرســـم :برقولـــه بـــن عيـــد الرقـــادر

مـن علمـاء  ييـدوا ملـإال كـل الفـرار مـن الرقضـاء  ولتبلموا مباشر الفرقهاء أين ما فررت  :ما نصه ؛الفرقهاء
ن متـاديتم إفـ ،الذي منه ينعا الرقتـل وأنـواع الفـ  ؛حةاء اتصم وإيرقا  نار النزاع بني الناسإمن  الوقت
لتـذوقوا مرارهتـا أو حالوهتـا وتيـالغوا يف وضـع األمـور  ،ين أختلى لكم عن هذه اتطـةإى هذا الصنةع فعل

ملـن تسـيب  يعلـ واملنـة ،يرقـير أقـر  مـن والذي فل  احلية وبرأ النسمة لفراري من هذه اتطة  ،موضبها
             و هـــور مــــن أراد ،واختفـــائيفبلـــةكم بــــذلا لةكـــون يل حجـــة علــــى البـــوام عنـــد هــــرويب  ،لفـــراري منـــه

 .ركب الرأس والسالمأن ييدي قرنه للناس وي

إذا سالت الرقاضي أن يكتب لا إىل قاضي  :3قال ابن الرقاسم :قال ابن رشد": ومن الذخرية
وعلةـــا بتبـــديل بةنتـــا  ،ال يلزمـــه أن يكتـــب لغـــريه يف تبـــديل العـــهود ،ناحةتـــا لتثيـــت البدالـــة عنـــده

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

 

 

جب إعادة تزكية الشهود بطول المدة، وهأل تعتبر شـهادتهم فـي أرسـام حديثـة يهأل ]-2
                                                 

 .636الغنةة،ص - 1
 كلم غر  مرقر الوالية أدرار، تابع إدارياً ليدية أوالد أمحد.07مةمون: قصر من قصور تةمي يرقع على ببد  -  2
هــ(. الفرقةه احلافا احلجة أايت الناس يف مالا وأعلمهم باقواله، 191-128/130عيد الرمحن بن الرقاسم البترقي املصري) - 3

                أايـــت رواة املويــــا. روي عـــن اللةــــث، بــــن املاجعـــون، مســــلم بـــن خالــــد، وغــــريهم،. وخـــرج عنــــه اليخـــاري يف صــــحةحه. أخــــذ 
بن مسكني ني بن ني األندلسـي، بـن عيـد احلكـم، أسـد بـن الفـرات، سـحنون.) الـديياج  عنه أصيو، ني بن دينار، احلار 

 (88، ص1. شجرة النور ج259-257، ص ص2املذهب، ج
، 10م، ج1994الـــذخرية، شـــها  الـــدين أمحـــد بـــن إدريـــس الرقـــرايف، حترقةـــ  حممـــد حجـــي، دار الغـــر  اإلســـالمي بـــريوت،  - 4

 .235ص
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 1[للتزكية ؟ ا  تجديد

أن رســول الســةد احلــاج قــد أوقفــين علــى تزكةــة احلــاج  :الرقاضــي ســةدي عيــد احلــ  2لــه تيــهك  و ــا
                   ومهــــا مبــــا حضــــرا يف مباوضــــته الثلــــث الــــذي كــــان يف مةــــدان املنازعــــة ،حممــــد بــــن أمحــــد واحلــــاج حممــــد

 ،وقـــد رأيــت شــهادهتما يف أرســام  ـــم ،وتزكةتهمــا تلــا ســنون .بــني الســةد احلــاج والســةد عيـــد الــرمحن
 وقــد نرقــل شــارح الباصــمةة ؛فةــه قــوالن ،تزكةــة ببــد وقوعهــا ببــد يــوللل ديــداً جت هفتاملــت ذلــا فوجدتــ

ـــالرقر  علـــى قـــول ســـحنون":أيضـــاوقـــال  استحســـانأن ذلـــا  ةـــارةم                باليبـــد أو  ،3فلـــو يلـــب تبديلـــه ب
ألن يلـب تبديلـه  ؛وجب قيـول شـهادته ،لفرقد من عدله أوالً  ؛فبجز عن ذلا 4على قول ابن الرقاسم

من اجلماعة اليت أذنت بـالتبوي   اننيان حصل تبديل إسةدي فةه ف أنظر .5"استحساناانةة إمنا هو 
 والسالم. ؟ أكتفي بذلا إن تبذر اآلن التزكةة املاضةة  ا هي عندهم يف األرسام ،فةما سلف

                ،املــــذكورين ببــــد تبويضــــهما ذلــــا اكتفــــي بفبلهمــــا انــــنياالإن ايــــت عنــــدك عدالــــة  :فاجــــا 
 .6"اخل... ب تبديله بالرقر  على قول سحنونلفلو يُ : "إال أن قول شارح الباصمةة

            قولــــه"يف حاشــــةته ونصــــه:  7ســــةدي احلســــن بــــن رحــــالقــــد اعكضــــه شــــة  شــــةوخنا البالمــــة و  
نتـاج إىل تزكةـة  علـى أنـهإذ كثـري مـنهم نـص  ؛فةه نظر مع كالم الناس ،لب تبديله يف الرقر  اخلفلو يُ 
                  قلـــت .8"وإن كـــان ببضـــهم ذكـــر هـــذا ،ا  حبســـب  ـــاهر كالمهـــمغـــوإن مـــات مـــن زكـــاه أو  ،أخـــرى

                                                 

 .678الغنةة، ص - 1
 ى العة  عيد الرمحن بن عمر.تبود عل - 2
وقول سحنون "يطلب تبديله كلما شهد حى يكثر تبديله فةعهد مطلرقًا" شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت  - 3

 .89، ص1جالبرقود واألحكام، 
 نفسه. املصدرقول ابن الرقاسم:"يكتفي بالتبديل األول حى يطول سنة."  - 4
 .نفسه - 5
 .نفسه - 6
هـ( اإلمام البالمة الفرقةه، كان مـن أهـل الفضـل وقضـاة البـدل أخـذ عـن العـة   1140 - 000احلسن بن رحال املبداين ) - 7

حممد بن عيد الرقادر الفاسي، الرقاضي ابن سودة، اجملاصي والةوسي وغريهم. وأخذ عنه التاديل، ابن عيـد الصـادق ومجاعـة. لـه 
ةع نصوص املذهب، حاشةة علـى شـرح مةّـارة علـى التحفـة، اختصـار شـرح العـة  شرح  على املختصر؛ كاد أن نتوي على مج

األجهــوري علــى خمتصــر خلةــل، يتةمــة البرقــدين يف منــافع الةــدين، تــالةف يف األدعةــة، ورفــع االلتيــاس علــى اتمــاس يف املزارعــة 
 (483-482ص ص، 1. شجرة النور، ج191-190، ص ص2واإلرفاق يف مسائل االستحرقاق وغري ذلا.)األعالم، ج

شرح مةارة  وحتفة احلكام، احلسن ابن الرحال املبداين، مطيوع هبامش مةارة الفاسي حاشةة احلسن بن الرحال على شرح - 8
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             وأ ـــن ،1أنـــه الـــذي جـــرى بـــه البمـــل الـــذي قـــال ابـــن عرفـــة وال شـــا أنـــه خـــالف  ـــاهر قـــول ســـحنون
 إغــراق يف االستحســان ن قــول ســحنونإ" :يف اليةــان عتمــد علــى قــول ابــن رشــدا أن شــارح الباصــمةة

 أو يغةب فةيطل ح  ايت مبن قد عدل واهلل تباىل أعلم. إذ قد ميوت الذي عدله أوالً  2"اخل

 3[عدالة المتأول]-3

عالم لعــةخنا أيب زيــد وأنــه قــام عنــدي الســةد وببــد فــاإل :نصــها 5للعــة  4شــورى مــن الرقاضــي
ــــد الــــرمحن الصــــدي  بــــن الســــةد أيب الرقاســــم نائيــــاً               نانــــة بنــــت؛ عــــن زوجــــة الســــةد حممــــد بــــن احلــــاج عي

فاايته بالسـةد أيب الرقاسـم  ،املدعى بإاياته فكلفتُ  ،فانكر الزوج ذلا ،أنه مطلرقها ىدعاو  ،عيد الكرمي
بــان ذكــر  ؛ن الصــدي  أمجــل يف شــهادتهإ :وعارضــه الــزوج برقولــه ،الــدبــن أمحــد والصــدي  بــن احلــاج خ

تفسري الصدي  لعهادته أنه حـني  غريها، فا هر الرقائم ةصهر إذا  ؛مسى الزوجة وال ،الصهرة ومل يسمها
أن العهادة  :امفاجيته برف أهنا بنت احلاج حممد.يأقر له بالطالق مل يسم له صهرة وال زوجة ولكن 

 .العاهدمينةة على علم 

بـن صـاد  نه من خةار أهل بلـده يف الـدين بعـهادة حبـم  إوأ هر الرقائم املذكور عدالة الصدي   
وأوالد  6أوالد إبــراهةم ـــــــ:الــزوج برقولــه أن مــن ب ارضــهبف ،بــن عيــد الــرمحن حــم    َّ أالوشــاين و  بــن أجــراد

فــاجيتهم أنــه ترقيــل تــزكةتهم ملرقاربــة مــا بةــنهم مــن املســافة وخمالطــة ببضــهم . 8ةنَّــيَـ وَّ ال يزكــي مــن ب  7نَشــوَ 
 .ببضاً 

                                                                                                                                                         

 .89، ص1ج، الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام
 .89، ص1ج، شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام - 1
اليةان والتحصةل والعرح والتوجةه والتبلةل ملسائل املستخرجة، حممد بن أمحد بن رشد الرقرييب، حرقرقه حممد حجي وآخرون،  - 2

 .51، ص10، ج1988، 2دار الغر  اإلسالمي، لينان،  
 .653-652الغنةة، ص ص - 3
 " يف الغنةة على الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي.القاضييطل  لرقب " - 4
 " يف الغنةة على العة  عيد الرمحن بن عمر.الشيخلرقب " يطل  - 5
 كلم جنوباً.   05تيبد عن مرقر الوالية بـ : -مرقر بلدية أوالد أمحد-قصر من قصور تةمي - 6
 أوالد وشن: قصر من قصور تةمي، تابع إدارياً ليلدية مرقر الوالية  أدرار. - 7
 .غر  مرقر الوالية أدرار،كم 08ويَّنة: قصر من قصور تةمي يرقع على ببد  - 8
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ال يتحاشـــى عـــن أكـــل مـــا تاخـــذه البـــوام  ـــن قهـــروه  مث أنـــه أي الـــزوج أ هـــر بةنـــة أن أ  حـــم  
  .والً افاجابه الصدي  أنه كان مت، من املال من بودة وال من غريها ،هوغليو 

             ؛فظهــــر يل أن التاويــــل يف النصــــرة ال يف أخــــذ املــــال وال يرقيــــل تاويــــل يف أكــــل مــــال املســــلمني
 ،2جبرميــة أهــل املنصــور 1الفوقانةــة  يرقفــوا عنــدما حــد  ــم العــرع ملؤاخــذهتم أهــل بــودةمل وألن األشــراف

ونلـــف الـــزوج يف رد شـــهادة  ،فتســـرقط عنـــدي شـــهادة أ  حـــم ؛وقطبهـــم النخةـــل وهـــدمهم الفرقـــاقري
  .يف عصمته ةخر وتيرقى الزوجالعاهد اآل

                            وكتـــــــب حمــــــــيكم ،علـــــــى مـــــــا ســــــــطرناه فوقـــــــه مـــــــن األمــــــــور والســـــــالم االاــــــــاً  أرســـــــاماً وســـــــكى 
 .منا اجلوا  مبا  هر منا وأجرك على اهلل يالياً  عيد احل  بن عيد الكرمي

 ؛وببـد ،محة اهلل وبركاتهر وعلةا السالم و  ،فاجا : احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل
 3فهـــو خـــالف مـــا نـــص علةـــه اليـــاجي .فظهـــر يل أن التاويـــل يف النصـــرة ال يف أخـــذ املـــال :فامـــا قولـــا
لةس بني أهـل  :ن كان لتاويل فرقد قال ابن حيةبإف ،وهذا كله إن كان حزهبم لثائرة وتبصب"ونصه: 
 .إال فةمـا كـان قائمـا ببةنـه مل يفـت ،وال تياعة يف مـال ،على التاويل فةما نال ببضهم ببضاً  قود الف 

                 5علـــى نرقـــل املـــواق 4."وإن عـــرف خبـــالف غـــريهم ديـــة والولـــةس علـــى الرقاتـــل قتـــل  :قـــال ابـــن الرقاســـم

                                                 

 بودة الفوقانةة: ألموعة الرقصور اليت ترقع مشال بلدية بودة. -1
 كلم غر  مرقر الوالية.  18ترقع على ببد املنصور، أكرب قصور بودة التحتانةة، - 2
هــ( الفرقةه احلافا. أخذ عـن أيب األصـيو بـن شـاكر، 474-403سلةمان بن خلف بن سبدون بن أيو  بن وار  الياجي) - 3

حممد بن إمساعةل، أيب حممد مكي،  وغريهم كثري. أخذ عنه ابنه أمحد، أبو بكر الطريوشي، أبو علي اجلةاين الصديف وغريهم. 
ويـــا ، كتـــا  املنترقى،كتـــا  خمتصـــر املختصـــر يف مســـائل املدونـــة، كتـــا  إحكـــام لـــه تـــ لةف كثـــرية منهـــا: االســـتةفاء يف شـــرح امل

الفصــــول يف أحكــــام األصــــول، كتــــا  احلــــدود يف أصــــول الفرقــــه، كتــــا  اإلشــــارة يف أصــــول الفرقــــه، وغــــري ذلــــا وهــــي االاــــون 
 (178، ص 1، شجرة النور، ج385-377، ص ص 1، الديياج، ج187-117، ص ص8مؤلفاً.)ترتةب املدارك، ج

، 08ج، التـــاج واإلكلةـــل ملختصـــر خلةـــل، حممـــد بـــن يوســـف املـــواق، مطيـــوع يف هـــامش مواهـــب اجللةـــل لعـــرح خمتصـــر خلةـــل -4
 . 359ص
هــ( عـامل غرنايـة وإمامهـا يف وقتـه، أخـذ عـن ايب الرقاسـم 897-000حممد بن يوسف البيدري الغرنايي أبو عيد اهلل املـواق)5 - 

يوسف الصناع.  أخذ عنـه أمحـد الـدقون، ايب احلسـن الزقـاق وأمحـد بـن داود وغـريهم. لـه بن سراج، األستاذ املنتوري وحممد بن 
. األعالم للزركلي، 561/562التاج واإلكلةل يف شرح خمتصر خلةل، سنن املهتدين يف مرقامات الدين.)نةل االبتهاج، ص ص

 155-154، ص ص7ج
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              ف هنـــم ؛أمـــا قولـــا وألن األشـــراف اخل 1"وإن تـــاولوا فهـــدروا": الرقســـامة آخـــريف  عنـــد قـــول املختصـــر
                   واملتـــاول هـــو الـــذي تـــاول العـــيء جيـــوز  ؛لـــو وقفـــوا عنـــدما حـــد  ـــم ملـــا مســـوا متـــاولني ولســـموا منتصـــرين

  .له وهو يف احلرقةرقة  نوع

عنــدهم العــرع يف إبلهــم الــيت منبوهــا  2وزعمــوا أهنــم يــاليون ولرقــد ســالوين عــن تــوجههم ليــودة
وجبلوا  ،فرقالوا ال ميكننا االنتصاف منهم إال بذلا ، مال سيةل لكم على إفساد مالت  م فرق ،منهم

 ناجون بذلا فبلمت أهنم متاولون واهلل تباىل أعلم. 

 3[هأل ينقا الحكم بعدم تسمية الشهود]-4 

               علــي اقــام علــى حممــد بابــ ؛ســ،ل ببــ  الفرقهــاء املباصــرين عــن أيب البافةــة بــن أمحــد بــن حممــد
فرفبوا أمـرهم للسـةد احلـاج عيـد الـرمحن . قامت علةه عدائةة ببد موته ،من جنان لوالد الرقائم سيف سد

            كمـــا شـــهد بـــذلا شـــاهدان  .بـــاليةع لتاديـــة مـــا يلزمـــه مـــن احلرقـــوق دسالســـذلـــا يف ذن افـــ ،اجلنتـــوري
 .فبرقودهم هبا تنحل وتنبرقد يف رسم ،وقد ترقادم عهدمها يف أداء العهادة وحتملها 4صادإنمن عدول 

               هنــم حلفــواإو  ،6دائنمُ ـفةــه الــ 5ســردواأوشــهد مجلــة مــنهم يف رســم آخــر أيضــا بترقريــر مــا ســي   
ــــده الســــةد احلــــاج  ــــراهةمأن ذلــــا ناشــــق مــــن الفرقةــــه املــــذكور ووال ــــ .إب مــــا نصــــه بلفظهــــم  وا أيضــــاً وكتي

  ."نلف املدائن ويرقي  أرسامهم هذه عادتنا أصح ؛وقي  األرسام عندنا عرف وألرى":وعيارهتم

            وأن احلكـــم املـــذكور مل يرقـــع ،بـــن أمحـــد أن مـــا فبلـــه البـــم ســـاقطافـــادعى خصـــمه أبـــو البافةـــة 
                ،بعـــهود غـــري شـــهود الترقـــوميخـــر آ وأ هـــر رمســـاً  .وأن احلـــاكم مل يســـم العـــهود فةـــه ،فةـــه ميـــني الرقضـــاء
  .من السةد احلاج عيد الرمحن وال أبةهشة،اً وما مسبوا  ،علي اباقوموه إال بامر ب وأن ذلا الترقومي ما

                                                 

 .235، ص1، ج2005احلديث الرقاهرة، خمتصر خلةل، خلةل بن إسحاق اجلندي، حترقة  أمحد جاد، دار  -1
  هكذا وردت يف األصل، وهي عامةة والصوا  "مطاليوهم بالعرع". - 2
 .8-7اإلحكام والرقةد، ص ص -3
جنــو  كــم 470يطلــ  علةهــا حالةــاً عــني صــاد، عاصــمة تــدكلت، تاببــة إداريــاً لواليــة تامنغســت، ترقــع علــى ببــد و إنصــاد: - 4

 شرق مرقر والية  أدرار.
 ذكروا.ت يف األصل، ولبله، يرقصد هبا: ءهكذا جا - 5
 الدائن :ت يف األصل، ولبله، يرقصد هباءهكذا جا - 6
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فتاملــت حججهمــا فاقتضــى النظــر صــحة مــا شــهد بــه العــهود مــن حكــم البــامل البلــم البــدل 
              كمـــا نـــص علةـــه مةـــارة  ؛ال يكثـــر ا ـــرج واتصـــام،نـــل تبرقيـــه لــ وأن ذلـــا ال ؛الســةد احلـــاج عيـــد الـــرمحن
ما ـــــــــــــك  ؛ومرقصـــود احلكـــم أمنـــا هـــو ســـد بـــا  اتصـــومات ودرء الظالمـــات. 1يف شـــرحه علـــى الزقاقةـــة

ــــللرق ينيغـــي أن  وال ،وقـــد حصـــل هبمـــا ؛ثيـــت بعـــاهدينيحكـــم احلـــاكم  نأل ؛2يف كتـــا  اإلحكـــام رايفــ
م علــى إايــات ديــن يتوقــف ايوتــه علــى أداء الةمــني أو تســمةة رقــد  يُ  ال ألنــه ؛حكــم مــن هــو مثلــه يفــتش
وديانــة  وقــد يتحاشــى عــن مثــل هــذا مــن هــو دونــه علمــاً  .إال ببــد حصــو ما وايوهتمــا عنــده  العــهود

 ؛الفرحونةــــة  يف فصــــل قةــــام احملكــــوم علةــــه يطلــــب فســــ  احلكــــم علةــــه رقــــل يف التيصــــرةنُ  ؛فــــاحرى هــــو
                ،هـذا األمـر سادايت وافانظر  3"على الرقاضي البامل البادل مل تسمع دعواه إن كان قةامه   األول":فرقال
مث ترقــومي ذلــا الســدس ويــول أمــده وقــد حصــل فةــه التفويــت  ،وتــروا أرســام اجلــانيني،  هــر يل فةــه ومــا

 .والسالم حممد عيد احل 

                 ين رســـولا ةـــفرقـــد لرق ،وعلـــةكم الســـالم وببـــد :الســـةد حممـــد بـــن الســـةد احلـــاج عيـــد اهلل فاجـــا 
ــــة ترقــــاس علــــى بلــــد ال قاضــــي فةــــه ،عــــن تصــــفح األرســــام بــــدليف شــــغل  ــــذي  هــــر يل وأن النازل                   ،وال

               يلــزم نــه إذا اجتمــع عــدو م مــع مــن يعــار لــه بــالبلم والــدين علــى أمــر مــن أمــور العــريبة وفبلــوا مــاإو 
 حكموا به يف الدماء واألموال ببد االجتهاد والسالم.  مضى ما ،كان لو عند الرقاضي

  احلكـم رقـمنـع نمـا أمـا  ،احلمـد هلل :برقولـه وأجا  السةد عيد الكرمي بن السةد حممـد الصـاد
                     مـــــــا منـــــــع تبرقيـــــــه ببـــــــدم تســـــــمةة العـــــــهود فيرقـــــــولأو  .فظـــــــاهر ؛املـــــــذكور ببـــــــدم وقـــــــوع ميـــــــني الرقضـــــــاء

ييطـل  فـال ،مث عـزل أو مـات ،إذا أشهد الرقاضي بثيوت عرقـد عنـده ومل يسـم مبـن ايـت عنـده":ابن رشد
              وهــو جـــائز ،كــةمواحلكــم الواقـــع يف النازلــة هــو مــن بــا  التح  4."البرقــد ونمــل اجلمةــع علــى البدالــة

 وما أشيهها من جراح والسالم. األمواليف 

                                                 

فتح البلةم اتالق يف شرح المةة الزقاق، حممد بن أمحد مةارة الفاسي، حترقةـ  رشـةد اليكـاري، دار الرشـاد احلديثةـة، املغـر ،  - 1
 .426م، 2008

األحكام وتصرفات الرقاضي واإلمام، شها  الدين أيب البيـاس أمحـد بـن إدريـس الرقـرايف، حترقةـ  اإلحكام يف متةةز الفتاوى عن 2 -
 .69، ص1995عيد الفتاح أبو غدة، دار اليعائر اإلسالمةة للطياعة والنعر، لينان، 

 .90، ص1تيصرة احلكام، ج -3
 .152، ص8التاج واإلكلةل، ج -4
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             وقةاســـه مصـــرح  ،يتجـــه قلـــت: أخـــذ حكـــم املســـالة مـــن الرقةـــاس الـــذي  ذكـــره اجملةـــب األول ال
علـى فـرع  واجملةـب محـل فـرع ؛إذ مبأل الرقةـاس عنـد األصـولةني محـل فـرع علـى أصـل لبلـة جامبـة بةنهمـا

فيانتفـاء العـر   ؛والرقةاس عند أربا  األصول أرببة أصل وفرع وحكم وعلة جامبـة بـني األصـل والفـرع
لكونـــه مـــن أمـــور  همـــع أن بابـــه قـــد انطمـــس قـــدميا لبـــدم أهلـــ .األول والـــذي هـــو األصـــل ينتفـــي الرقةـــاس

ـــــنص  اتيـــــاعوهـــــو مبـــــدوم ومنـــــذ زمـــــان يويـــــل ومـــــا علـــــى املرقلـــــد الصـــــرف إال  ،االجتهـــــاد              وجـــــده نإال
 .وإال فلةمسا عما لةس له به علم

                     يف مســـــائل احلكـــــم  1البــــن فرحـــــون ويف التيصـــــرة ؛ومــــا أجـــــا  بـــــه اجملةـــــب الثــــاين هـــــو املبتمـــــد
 .3هيف واائرق وكذا عن الفرقةه أيب عيد اهلل الياجي ،2يؤيده أيضاً  ما على الغائب نرقالً عن املتةطةة

 4[الرجوع عن الشهادة]-5 

ق  دإىل العـة  احملرقـ  املـ اً ترقـدم منهـا كتابـ كتيت ما  أنمسالة من العهادة مل أ فر هبا إال ببد 
إىل فــالن احليةــب واألخ النجةــب فــالن بــن فــالن  :نصــه مــا ،رةو مــن غــري معــا متربعــاً  زيــدشــةخنا أبــو 

                قـــد عـــزم  بلغـــين أن الســـةد حممـــد بـــن الســـةد احلـــاج عيـــد اهلل ؛وببـــد .الســـالم علـــةكم ورمحـــة اهلل وبركاتـــه
ــــــــزي للعــــــــريف ــــــــى الســــــــةد حممــــــــد بــــــــن ســــــــةدي حممــــــــد عزي                            يف الفرقــــــــارة املتنــــــــازع  ،علــــــــى احلكــــــــم عل

على احلكم مع ايوت رجوع كاتب  وقد استغربت عزمه .نه مستعريكما أنت وسةد عيد الكرميأو  .فةها
يف كــرمي علمكــم أن ألــرد شــا العــاهد و  .الواةرقــة وأول شــاهد مبــا لديــه خبــط يــده مل يلتفــت إىل ذلــا

                                                 

هــ(: كان عاملـاً بالفرقـه والنحـو واألصـول والفـرائ  والواـائ  والرقضـاء 799بمري)تإبراهةم بن علي بن فرحون برهان الدين الة -1
هــــــ. أخـــذ عـــن والـــده وعمـــه أيب حممـــد بـــن فرحـــون، أيب عيـــد اهلل املطـــري، العـــرف 792والرجـــال وييرقـــاهتم تـــوىل قضـــاء املدينـــة 

حكــام، درة  أصــول األقضــةة ومنــاه  األاألهيـويي، العــرف األســواين، وحممــد بــن عرفــة. لــه الــديياج املــذهب، تيصــرة احلكــام يف
، ص 1شـجرة النـور، ج. 33نةـل االبتهـاج،  ص، وكتـب غريها)-الـديياج-غـر الغواص يف حماضرة اتـواص، ييرقـات علمـاء امل

 (.52، ص1. األعالم للزر كلي، ج320
بالبدل والفضل فإن ذلا  ا . ونصه: " فإن مل يصرح بامسائهم، وكان احلاكم لةس معهورا 99، ص1تيصرة احلكام، ج - 2

 ييةح ملن ببده أن يتبرقب ذلا احلكم؛ ألن هذا  ا ال ميضي إال من احلاكم البدل."
املـرأة نفسـها علـى زوجهـا  . ونصه: " وذكر الفرقةه أبو عيد اهلل الياجي يف واائرقـه يف بـا  تطلةـ 99، ص1تيصرة احلكام، ج - 3

م بامسـاء العــهود مــن أجـل أن احلجــة مرجـاة للغائــب يف قــول ابـن الرقاســم، وبــه بعـر  املغةــب، أنـه ال بــد مــن التصـريح يف احلكــ
احلكــــم، فــــإن مل يصــــرح عــــن العــــهود فةــــه نفــــذ احلكــــم، ومل يكــــن لغــــريه أن ينرقضــــه...... هكــــذا هــــو يف كتــــا  األقضــــةة مــــن 

 املستخرجة، والرقضاء بذلا نافذ."
 .20اإلحكام والرقةد، ص - 4
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ازت فةمــا جــو  ،بطلــت شــهادته تلــا عــذراً  ىاحلكــم إذا أبــدن الراجــع قيــل إو  ،فكةــف بــالرقطع ؛رجــوع
  .ن مل ييد عذراً بطلت مطلرقاً إو  ،يسترقيل

                      ،أنـــــه مل يبلـــــم أن مـــــاء تلـــــا الفرقـــــارة داخـــــل يف اليةـــــع :وأن العـــــاهد الثـــــاين كتـــــب خبـــــط يـــــده
ويف علمكــم أن الــذاكر  ؟ببــد شــا ألــةس ذاكــراً  ،فةهــا عنــدي إال مــا ف علــى الواةرقــة قــال مــاوق ــملــا أُ مث 

وتـاملوه  ،لـذلا يهوا حفظكـم اهللتنفـا .التربيز منـه أببـد مـن الثريـاو  ؛يرقيل إال إذا كان مربزاً  ال ببد شا
                 ظهـــرين مل إو  ،فـــإن  هـــر لكـــم مـــا  هـــر يل فـــاكتيوا يل ذلـــا هـــذا الةـــوم .نـــا اهلل وإيـــاكماحـــ  تامـــل وق

                 غـــــــري أين وددت أنكـــــــم  هـــــــر لكـــــــم ذلـــــــا دون قـــــــدومي ،إن شـــــــاء اهلل لكـــــــم فســـــــارد علـــــــةكم غـــــــداً 
كم وإيـا  نالسـر ةيواهلل  .ملا ال  فاكم من حـال البـوام الـذين  ـم حصـص يف هـذه الفرقـارة وكـالم ،علةكم

 والسالم.

 1شهادة الذاكر بعد الش [هأل يشترط التبريز في قبول ]-6 

قلنــا برقيــول شــهادته  ،يف الــذاكر ببــد العــا لة جــرى بةــين وبــني شــةخنا املــذكور مفاوضــةامســ  
 يف حاشـةته علــى املختصــر 2نرقلــه السـةد أمحــد بــا  اعتمـاداً منــا علــى كـالم املــازري ؛بـال اشــكا  التربيــز

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

 .عـــن املـــازري محـــد بابـــاأدي ةســـ نرقلتمـــوه عـــن فرقـــد تصـــفحت مـــا ،وببـــد :فرقـــال رضـــي اهلل عنـــه
يف فصـــل  قـــال اإلمــام ابــن عرفــة ؛علم وفرقــين اهلل وإيــاك أن كــالم املـــازري خمــالف لــنص اإلمــام مالــاافــ

مث قـــال ] ،ل عـــن شـــهادة فلـــم يـــذكرهامـــن ُســـ :ضـــا أي اإلمـــام مالـــاوقـــال أي" :الرجـــوع عـــن العـــهادة
                                                 

 .20اإلحكام والرقةد، ص - 1
هـــ( الفرقةه البالمة احملرق  املؤرخ . أخذ 1032-هـــ963أمحد با  ابن أمحد بن أمحد بن عمر بن اقةت التنيكيت الصنهاجي) - 2

عن والده وعمه أيب بكر، العة  حممَّد بغيع الزمه وأجازه، نب احلطا  وغريهم. أخذ عنه أئمة من أهل جهته ومراكش منهم 
الرجراجي، العها  املرقري وابن أيب البافةة وعريهم. له ما يزيد على األرببني تالةفاً منها شرح  أبو الرقاسم بن أيب نبةم، العة 

علــى املختصــر مــن الزكــاة إىل النكــاح، حــواش علــى موضــع منــه، حاشــةة علةــه يف جــزأين مساهــا مــنن اجللةــل علــى خلةــل، وفوائــد 
لــديياج واختصــاره املســمى كفايــة احملتــاج ملبرفــة مــا لــةس يف النكــاح علــى خمتصــر الوشــاح للســةويي، نةــل االبتهــاج بالــذيل علــى ا

 (. 285-281، ص ص2، كفاية احملتاج، ج433، ص1الديياج وترجم لنفسه فةه وغريها من الت لةف )شجرة النور،ج
رقاضـــي، حاشـــةة مـــنن اجللةـــل علـــى مهمـــات حتريـــر العـــة  خلةـــل، أمحـــد بابـــا التنيكـــيت، خمطـــو  باملكتيـــة اليكريـــة، فـــرع أوالد ال - 3

 .178، ص26رقم



 161   الثاني: فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري الرقسم

[تذكرهتا
مث نرقـل كـالم  2."يسـتنكر فةـه صـحة مـا اعتـذر بـه ومل ميـ  مـن الزمـان مـا ،قةل إن كان مـربزاً  1
             ولـــذا مل يبــرج علةــه العــة  خلةـــل ؛مرقــدم علــى كــالم املــازري والشــا أن كــالم اإلمــام مالـــا ؛املــازري

 ؛فةه املسائل اليت يعك  التربيـزيف الفصل الذي ذكر  وكذلا ابن فرحون ،هوال يف خمتصر  ،هيف توضةح
 . فى فاجتهاد اجملتهد مرقدم على اجتهاد املرقلد كما ال

 . اهر لفا املـازري 3فرق بني شا قيل األداء أو ببده هو كذلا ... وما ذكرمتوه من أنه ال 
[شـهادته]أداء  هو انترقال العـاهد ببـد" :يف تبريف الرجوع عن العهادة قال ابن عرفة

بـامر إىل عـدم  4
 6 وقةـد[ 5بان العـا حـاكم وغـري حـاكم :الرقولنيفةدخل انترقاله إىل شا على  ،اجلزم به دون نرقةضه

حــذف  قيــل األداء فبلةــه  صــدقه علــى مــا و ــاهر لفــا املــازري ،ببــد أداء شــهادته هــو  ــاهر الروايــات
                وعلــى فــر  صــحة شــهادة العــاهدين يف النازلــة فرقــد بلغــين أهنمــا  .انتهــى 8"شــهادته 7[لفــا ببــد أداء
 9مل يفسرا ما...

 10[بيع الفضولي فيعلى صياأل الصاد  وط االشهاد شر ]-7 

علــى بةــع فضــويل  11هــل يكفــي يف صـةاح الصــائح وسـ،ل رضــي اهلل عنــه: أعــين البالمـة أيب زيــد
 ومــا ،كمــا زعمــه ببــ  البــوام 12ال تبتــرب شــهادهتم إال إذا كانــا مــن شــهود احملــل أو ،شــاهدين عــدلني

                                                 

 يف املخطو . ساقطة -املختصر الفرقهي -زيادة من األصل - 1
املختصــر الفرقهــي، حممــد بــن عرفــة، حترقةــ  حــافا عيــد الــرمحن حممــد خــري، مســجد ومركــز الفــاروق عمــر بــن اتطــا ، ديب،  - 2

 .423، ص09م ، ج2014
 . 10تلف يف هناية  اللوحة - 3
 .لت كل املوضع -املختصر الفرقهي -زيادة من األصل - 4
 يف هامش الصفحة كتب)األول من الرقولني ل صفهاين شارح احملصول والثاين للرقرايف وكذا يف احلطا ( - 5
 .لت كل املوضع -املختصر الفرقهي -زيادة من األصل - 6
 .لت كل املوضع -املختصر الفرقهي -زيادة من األصل - 7
 .422،423، ص ص 9الفرقهي، جاملختصر  - 8
 هناية اجلزء املوجود من املخطو . - 9

 .13-12املسالة من األحكام والرقةد، ص ص - 10
 صةاح الصائح: ما يثيت اعكا  املالا من صةاح.  -  11
يف ذلـا احملل"االختصـاص االقلةمـي" ويوضـح هـذا كـالم اجملةـب  لعـهادة بـني النـاسل االعهود الذين انتصيو  شهود احملل: - 12

 .ببده: "أنه يكفي عدالن سواء كانا منصوبني للعهادة أم ال
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ل و لــةس مبــال ولكنــه يــؤ  ألنــه ؛ترقــول يف هــذا الصــةاح إذا وقــع بعــاهد واحــد هــل يصــح مــع ميــني مدعةــه
وهـــل يعـــك  يف هـــذا الصـــةاح أن يكـــون علـــى مـــن بةـــده العـــيء  ؟ التفـــرد إالفةـــه  ييكفـــ ال وأ  ،لةـــهإ
هـو الـذي  واإليالق ؟ ال بةده أو ءمسبه الذي ذلا العي ،أو صةاحه عند العهود كافٍ      ؟ةعي  مَ ـال

بلــوى اتــرب للمعــكي أو عــدم  يف فائــدة أيو  ،قــد حصــل عنــد العــهود الرضــاألن عــدم  ؛يظهــر حمليــا
 .واهلل يثةيا والسالمفاجب على املسائل كلها  ؟ بلوغه

ســــواء كانــــا  ،ميــــكي أنــــه يكفــــي عــــدالن ةع علةــــه مالــــه الي  مَ ـفإشــــهاد الــــ ،فاجــــا : برقولــــه وببــــد
  .يلتفـت لكـالم ذلـا الـيب وال .وكثري مل ينتصب  ا أعدل  ن انتصب  ا ،منصوبني للعهادة أم ال
ومـــا يـــؤل إلةهـــا مـــن الةمـــني  األمـــوالواحـــد فالـــذي ترقتضـــةه قاعـــدة االكتفـــاء بـــه يف  أمـــا إذا شـــهد عـــدل
ن أل ؛يعك  الصةاح على املعـكي كمـا  هـر وال ،يبار  الرقاعدة ومل يظهر ما ،االكتفاء به هنا مبها
 .الذي نرقلته لا أوالً  كما هو مفهوم كالم املفةد  باإلشهادالبلماء إمنا كتيوا 

 2 قلــــت البــــن[ 1للـــرعةين واإلنكــــارالـــذي أشــــار إلةـــه مــــن الـــدعوى  قلـــت: ونــــص كـــالم املفةــــد
 ،ببـد ذلـا 3 اسـتحل بـه فـرج[ةـع علةـه ووصـاحب املـال حاضـر حـى ب   بـاع مـاالً  أرأيت رجالً ،"الرقاسم
ق بــه مث أراد صــد  ق بــه وصــاحيه حاضــر ينظــر حــى بةــع أو تُ صــد  ةــع أو تُ كــل مــال ب    :قــال مالــا :فرقــال

 ،ةعـن ذلـا مكـر وخديبـة إذا كـان يف بلـد غـري مرقهـور بالطاأل ؛الدعوى فةـه ببـد ذلـا فلـةس ذلـا لـه
كـان مغلوبـاً راجةـاً   إذافـال يضـره السـكوت  ؛ينكـر وأما بلد السائية والغلية فرقد يكـون ذلـا حبضـرته وال

املـال مـايل وال أجةـزه وال أرضـى  :ويرقـول د علـى ذلـاعه  حدا  يف ماله فةُ يرى اإل من عند احلجة أبداً 
نه بةع علةه فلم يرقـم إقال وأما إذا بلغه عن ماله . غري أين مغلو  وال أقدر على أخذه ؛فةه يفبل غري 

 ؛بـاليةع وتسـلةم لـه رضـىفـذلا  ؛لـذلا الفبـلعلـى اإلنكـار  وال أشـهد عـدوالً  ،ومل يغري ،حبداان ذلا
  .4"وذلا أنه ساعة بلغه وعرف وسكت فرقد رضي باليةع ونفذ املال ملن أخذه

                                                 

هـــ( الفرقةــه، البــامل العــاعر، أخــذ عــن إبــن زرقــون، وأيب حممــد عيــد الكيــري، 666-592علــي بــن حممــد أبــو احلســني الــرعةين) - 1
قصائد عدة، وكتا  يف الواائ )الذيل والتكملة لكتا  املوصل والصـلة، حممـد يـن حممـد وغريهم كثري، متةو يف علم الواائ ، له 

 .(324م، السفر األول، الرقسم األول، ص1965املراكعي، حبرقة  أحسان عياس، دار الثرقافة، لينان، 
 .لت كل املوضع -مفةد احلكام -زيادة من األصل - 2
 .لت كل املوضع -مفةد احلكام -زيادة من األصل - 3
املفةد للحكام فةما يبر   م من نوازل األحكام، هعام بن عيد اهلل بن هعام األزدي الرقرييب، حترقة  حممد ين عيد الكرمي  - 4

 .257، ص2م ، ج2012جنةب، مركز جنةيويه للمخطويات وخدمة الكا ، مصر، 
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ـــه وهـــو حاضـــريف الـــذي يُ  ببـــده كـــالم املســـتخرجة مث نرقـــل صـــاحب املفةـــد ـــه مال       قـــال ؛يـــاع علة
 ،و صــاحب املــال ذلــالَــيـَّ فةُ  ،لنفســه ذا باعــه وهــو غائــب وهــو يدعةــه أيضــاً إكــذلا "و :خــر كالمــهآيف 

            ،فـــال ســـيةل لـــه إىل ذلـــا ،مث قـــام يطليـــه ببـــد ذلـــا ،ينكـــر وال يعـــهد علـــى ذلـــا عـــدوالً  فـــال يغـــري وال
 انتهى منه. .واهلل املوقف 1"وال إىل  نه

 2[القاضيمن يثق به عند  تهمشهادأداء الشهود هأل يكفي ]-8 

فمسالة  ،برقويل: سةدي وحيةيب ألف ألف سالم علةا أما ببد سةدنا البالمة أبا زيد خاييت
            حاجيـــه  بـــاالجتزاء بوقـــوف 3وفتـــوى الســـةد إبـــراهةم بـــن قاســـم بـــن ســـبةد ،أداء العـــهود عنـــد الرقاضـــي

نرقلت تلا الفتوى من ورقة ناولنةها السةد عيد الكرمي  .أو يرقول أشهد باملضمن ،علةه إن كان حاضراً 
   مث أين راجبـت  ،وهي ورقة قدمية خبط عتةـ  أذهـب اليلـى منهـا ببـ  األلفـا  ؛بن السةد حممد الصاد

            فلــــم أقــــف ،أي مــــا أمكنــــين منهــــا لبلــــي أجــــد مــــا يوافــــ  ذلــــا الــــذي قــــال ؛عنــــدي مــــن األصــــول مــــا
الحــــ  االستفســــار ":مبــــا نصــــه 4مــــن فتــــوى والــــده الســــةد قاســــم البرقيــــاين للونعريعــــي إال علــــى الفــــائ 
وســييه إمــا إمجــال أو احتمــال عنــد الرقاضــي يف كــالم  ؛وإمنــا احلــ  والنظــر فةــه للرقاضــي ،5للمعــهود علةــه

فةتطلـــب احلـــاكم زوال ذلـــا بنفســـه، ومبـــن يثـــ  بـــه  ـــن تكـــون فةـــه أهلةـــة الضـــيط ملـــا يـــذكر  ،العـــاهد
  6."العاهد

                                                 

. مع اختالف يف البيارة األخرية ففي النسخة املطيوعة املبتمدة من املفةد، "فال سيةل له إىل 259، ص1ج ،املفةد للحكام  - 1
 ذلا ولةس له الثمن"

 .10-9حكام والرقةد ، ص صاإل - 2
هبـا هــ( قاضـي اجلماعـة بتلمسـان، أفـى وتـوىل الرقضـاء 880-ــ 808إبراهةم بن قاسم بن سبةد بن حممد البرقياين التلمسـاين.) -3

ببــد عــزل ابــن أخةــه البالمــة حممــد بــن أمحــد بــن قاســم. أخــذ عــن والــده وغــريه مــن علمــاء تلمســان. أخــذ عنــه البالمــة أمحــد 
 .(383، ص1. شجرة النور، ج65، ص1الونعريسي، وأاأل علةه، ونرقل عنه يف كتيه.) نةل االبتهاج، ج

عـــة بتلمســـان ومفتةهـــا. لـــه اختةـــارات خارجـــة عـــن م( قاضـــي اجلما1450هـــــ=854أبـــو الفضـــل قاســـم بـــن ســـبةد البرقيـــاين)ت -4
هــــ وحضـــر إمـــالء ابـــن حجـــر احلـــافا وأجـــازه وحضـــر أيضـــاً درس  830املـــذهب، أخـــذ عـــن والـــده وغـــريه، رحـــل للحـــ  ســـنة 

ــد بــن مــرزوق حفةــد احلفةــد، نــب املــازوين، الرصــاع، ابــن زكــري والونعريســي  اليســايي. وأخــذ عنــه ابنــه أبــو ســامل وحفةــده حممَّ
. 365ثري. له تبلة  على ابن احلاجب الفرعي وأرجوزة تتبل  بالصوفةة يف اجتماعهم على الذكر )نةل االبتهاج، ص وغريهم ك

 .(368-367، ص ص1شجرة النور، ج
 يف النسحة املطيوعة املبتمدة إضافة كلمة"فةه" مع االشارة لكوهنا ساقطة من بب  النس . 5-
أمحد بـن نـي الونعريسـي، دراسـة وحترقةـ  عيـد الـرمحن ، املنه  الفائ  واملنهل الرائ  واملبأل الالئ  ب دا  املوا  وأحكام الواائ   6

 .380، ص1، ج2005بن محود، دار اليحو  والدراسات اإلسالمةة وإحةاء الكا ، ديب، 
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مث ببــدها فتــوى ابــن  ،2مث ببــدها فتــوى ابــن لــب ،1أليب احلســن الصــغريوســاق يف ذلــا فتــوى 
  .4مث فتوى السةد قاسم اليت ذكرنا  أنفاً ، 3إسحاق الةزناسي

             بـــــاإلدالء  يواكتفـــــ ،عنـــــدي مـــــن موجياتـــــه يـــــتافهـــــل ســـــةدي نكـــــم علـــــى الترقاضـــــي ببـــــدما 
وإن وقــع فســ  حــى نصــل األداء  ،يرقــع احلكــم أو ال، عنــد مــن أاــ  بــه كمــا يبضــده فتــوى مــن ذكرنــا

 َت.ر  ج  أُ اجب سةدي  ؟عند الرقاضي

      تفســــري  ألنــــه ؛مــــن األداء صوهــــو أخــــ ؛تــــه عــــن الفــــائ  هــــو يف استفســــارلفاجــــا :  إن مــــا نرق
 ما أمجله يف أدائه واهلل أعلم.

أنــه قــد برقــي علــى ســةدنا اجلــوا  عمــا ذكرتــه مــن االكتفــاء بتاديــة : اانةــاً برقــويلين راجبتــه إمث  
فبــل وحكــم بطــل يفــإن مل  ؛أو البــد مــن مياشــرة الرقاضــي بنفســه ،العــهود عنــد مــن يثــ  فةــه الرقاضــي

 . ؟ ييطل حكمه أو ال

فاجا  اانةا برقوله:  قـد كنـت كتيـت لـا  أين وقفـت علـى اتـالف يف ذلـا ولكـن شـرد عـين 
 لغلية اجلهل على شهود الوقت والسالم. ؛واألحو  مياشرته األداء ،حملهاآلن 

                                                 

)تاحلسن ال علي بن حممد بن عيد احل  الزرويلي، املبروف بايب -1 هـ( من كيار املفتني يف املغر  ويل الرقضاء بفاس. 719ُصغريَّ
أخذ عن راشد بـن أيب راشـد الولةـدي، أيب احلسـن بـن سـلةمان، أيب عمـران احلـوراين، بـن مطـر األعـرج وعـن غـريهم. وأخـذ عنـه 

ةم التسـويل العـهري بـابن أيب عيد البزيز الغـوري قةـد عنـه ترقةةـداً علـى املدونـة وهـو مـن أحسـن الترقايةـد وأصـحها، أبـو سـامل إبـراه
نةـي، والرقاضــي أبــو الربكـات املبــروف بــابن احلـاج. قُةــدت عنــه ترقايةـد علــى التهــذيب والرسـالة، ولــه فتــاوى قةـدها عنــه تالمذتــه 

 (334، ص4. األعالم، ج309، ص1. شجرة النور، ج119، ص2)الديياج ج
ناية، كانت إلةه مـدار العـورى والفتـوى يف األنـدلس. أخـذ هـ( إمام ومفيت غر 782 -701فرج بن قاسم بن أمحد بن لب ) - 2

عن الرقاضي املبروف بابن بكر، أيب جبفر الزيات، الناصر املعذايل وغريهم. وأخذ عنه أبو زكرياء السراج، املنتوري، قاسـم بـن 
ن ابن اتطةب، وحممد بـن علي املالرقي، اإلمام العاييب، حممد بن عاصم وابنه أبو نةي بن عاصم وأخوه أبو بكر، لسان الدي

، 139، ص2جزي. له تالةف يف مسائل من البلم كمسالة الدعاء إار الصلوات، مسالة اإلمامة باألجرة، وغريها)الـديياج، ج
 (140، ص5. األعالم، ج331، ص1. شجرة النور، ج357، ص1نةل االبتهاج، ج -وفةه الثبليب

مام احلافا الفرقةه، قاضي اجلماعـة بفـاس ومفتةهـا. أخـذ عـن 794إبراهةم بن حممد بن إبراهةم بن عيد اهلل الةزناسي)ت - 3 هــ(اإل 
، 1أعــالم وعنـــه احلفةـــد ابـــن مـــرزوق وأاــأل علةـــه كثـــرياً لـــه فتـــاوى كثـــرية نرقــل الونعريســـي يف مبةـــاره مجلـــة منها.)شـــجرة النـــور، ج

 (.344ص
. فتوى 379-378فتوى ابن لب، املنه  الفائ ، ص ص .378-373صغري، املنه  الفائ ، ص صفتوى ايب احلسن ال - 4

 .379-378إبراهةم الةزناسي، املنه  الفائ ، ص ص
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     احلـــاكم مـــن نصـــل و إذا أخـــرب"نصـــه:  مـــا 2يف جـــوا  للصـــائو 1رقـــل يف نـــوازل الـــربزيلقلـــت: نُ 
 ، واالعترقاد[احلكـــم وميةـــز بـــني الظـــن والعـــان يبـــرف يـــرق  ـــعـــاهدين ببـــل جفة ،بالرقضـــةة لـــه البلـــم

                ب البمـــــل جيـــــو  ،دوهـــــا للحـــــاكم علـــــى الرقطـــــعر  ،البلـــــم افـــــإذا حصـــــل  مـــــ ،3افةســـــمبان  ـــــن أخربمهـــــ
بـل لـو قةـل  ،ييـاح لـه احلكـم ببلمـه كم اآلن الا واحلـ ،هو به املبلوم على ما 4 هو مبرفة[ن البلم هبا أل

 األحســنأبــةح  ــم اآلن احلكــم ببلمهــم لكــان ذلــا هــو  5ولــو كنــُت[ ملــا ببــد أنــه لــةس فةــه خــالف 
 7"6 هذا الوقت هو احل  والصوا [عندي ولكن منبهم من احلكم ببلمهم يف 

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

، عــن قــاب  مطلــب امــرأة بعــاهد توارقــت بــه علةــه، وســ،ل الفرقةــه الرقاضــي ســةدي عيــد احلــ 
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.

ميـني كمـال النصـا  و فاجا : بوجو  إ هاره لـذلا، وإن عجـز عنـه غـرم ببـد ميـني ياليـه، ال 
   الرقضــاء. مث أشــار يف جوابــه إىل ختــري  اتــالف يف لــزوم الغــرم، بســيب الســكوت الطويــل، مــن اتــالف 

                                                 

هـ( اإلمام املفيت احلـافا، عمـدة أهـل التحرقةـ . أخـذ  844 - 641أبو الرقاسم بن أمحد الربزيل اليلوي الرقريواين مث التونسي) - 1
مرزوق اجلد، أبو احلسن اليطرين، أمحد بن مسبود اليلنسـي املبـروف بـابن أيب حاجـة،  وغـريهم كثـري. وأخـذ  عن ابن عرفة، ابن

عنـه ابــن نـاجي، الرصــاع، حممـد بــن أمحـد عظــوم، وابـن مــرزوق احلفةـد. لــه ديـوان كيــري يف الفرقـه، احلــاوي يف النـوازل، ولــه فتــاوى  
، ص 5. األعــــالم، ج352، ص1. شــــجرة النــــور، ج370-369، ص ص1كثــــرية يف فنــــون مــــن البلــــم )نةــــل االبتهــــاج، ج

 (173-172ص
هــ( اإلمـام احملرقـ  الفهامـة احلـافا. أخـذ عـن أيب بكـر بـن عيـد 486عيد احلمةد بن حممد الرقريواين: املبروف بـابن الصـائو)ت - 2

الـرمحن، أيب عمــران الفاسـي، أيب حفــص البطـار، ابــن حمـرز، والســةوري وغــريهم. وأخـذ عنــه اإلمـام املــازري، وأبـو احلســن احلــويف 
ة  مهم على املدونة مبروف كمل فةه الكتـب الـيت برقةـت علـى التونسـي وأصـحابه يفضـلونه وأبو بكر بن عطةة وغريهم. له تبل
 ( 174على اللخمي)شجرة النور، ص

 يف ا امش يسمبان منهم حى نصل  ما البلم فةؤديان عنده على الرقطع. - 3
 .لت كل املوضع -نوازل الربزيل-زيادة من األصل -4
 .لت كل املوضع -نوازل الربزيل-زيادة من األصل -5
 .لت كل املوضع -نوازل الربزيل-زيادة من األصل - 6
 179-178، ص ص4نوازل الربزيل،ج -7
 .330-328نوازل الزجلوي، ص ص -8
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يف الـــدين املترقـــرر يف الذمـــة إذا يـــال أمـــده، وأنـــه إن قســـمت تركـــة الرقـــاب  ومـــورو  الطالـــب حاضـــر 
 ساكت، لـم يرقم حبرقه لغري مانع مينبه من الرقةام، فذلا ميطل لرقةامه اآلن. 

فكتـب علةـه:  1، وأمـا الوالـدسةدي عيد الرمحن بن عمر لى جوابه شةخه البالمة الفرقةهوأاأل ع
ــــم، أن الرقــــاب  للمــــال مــــن املــــرأة لةدفبــــه للبامــــل،          احلمــــد هلل وحــــده، وببــــد فــــاجلوا  واهلل تبــــاىل أعل
ال ضــمان علةــه، إن كــان موتــه ببــد أن وصــل حملــل الــدفع، وُنمــل علــى أنــه دفبــه للبامــل، وهــذا احلكــم 

   مبــوت املرَســل  مبــه ليلــد": وُتضــمن الوديبــة الــذي هــو عــدم الضــمان، يســتفاد مــن مفهــوم قــول املختصــر
واجلـوا  أعــاله  .أن وصـل فـال ضــمان علةـه . فمفهـوم هــذا العـر  أنـه إن مــات ببـد2"إن مل يصـل إلةـه

إمنــا يتنـــزل إن لــو قامــت أو واراهــا، يف حةاتــه أو ببــد موتــه، وكــان موتــه قيــل وصــوله حملــل الــدفع. وكتــب 
 وفرقه اهلل آمني. مد بن أمحدحمَ 

                    ، فكتـــــــــــب فةـــــــــــه كتابـــــــــــًة مطولـــــــــــًة،فرجـــــــــــع بـــــــــــه ماســـــــــــكه إىل الفرقةـــــــــــه الســـــــــــةد عيـــــــــــد احلـــــــــــ 
وتلخةصـها: أن مــا اسـتدل بــه الوالـد حملــه مـا إذا مل يكــن إشـهاد التواــ ، وأمـا مــا فةـه اإلشــهاد املــذكور، 

          هبــــذا تنتفــــي املبارضــــة  .فــــال يترقةــــد وجــــو  الضــــمان فةــــه مبــــوت الرقــــاب  قيــــل وصــــوله إىل حمــــل الــــدفع
 ، وإال فهو معكل، وال يزيله إال بةان واضح. املختصر بني نصوص

          ، فكتـــــب فةـــــه مـــــا صـــــورته: احلمـــــد هلل، ال شـــــامث أتـــــى بـــــه إىل العـــــة  ســـــةدي عيـــــد الـــــرمحن
  أعلم. أنه إذا كان الدفع بإشهاد فال يربأ دافبه إال باإلشهاد، واهلل تباىل

 والصوا  قابضه بدل دافبه. 

، واملختصـر مث استدرك على نفسه مبا نصه: مث ببد كتيب  ـذا حبثـت يف املسـالة يف شـرح املدونـة
وغريمهــا، مــن أن مــن أُمــر  واملختصــر واملدونــة 3ببــد أن  هــر يل إشــكال بــني مــا نــص  علةــه يف الرســالة

 4بالــدفع إىل غــري الةــد الــيت ائتمنتــه، ال يــربأ إال باإلشــهاد وإقــرار الرقــاب ، وبــني مــا نــص علةــه يف املدونــة
إلةــه، ال ضــمان علةــه، فوجــدت واملختصــر، مــن أن الرســول إن مــات ببــد وصــوله ليلــد املــامور بالــدفع 

                                                 

 بن أمحد الزجلوي صاحب النوازل. حَممدلفا "الوالد" يف نوازل الزجلوي تبود على  - 1
 . 187خمتصر خلةل،ص - 2
 .87م  الرسالة، أبو حممد عيد اهلل ابن أيب زيد الرقريواين النفزي، دار الفكر، لينان، ص  _3
 .354، ص4م، ج1994املدونة، مالا بن انس، دار الكتب البلمةة، لينان،  - 4
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الفـرق بةنهمــا، وأنـه إمنـا ضـمن يف املســالة  2نرقـل يف كيــريه عـن شـةخه األجهـوري 1العـة  حممـد اترشـي
            نةــــةد، فةضــــمن لكونــــه حةــــاً، ويف مســــالة الثااألوىل لكونــــه مــــاموراً باإلشــــهاد عنــــد الــــدفع، فلــــم ُيعــــه  

                4وعلـــــى هـــــذا فمـــــا اعـــــك  بـــــه الســـــةد املـــــذكور 3قـــــد مـــــات، فةحمـــــل علـــــى أنـــــه أشـــــهد عنـــــد الـــــدفع،
صـحةح، وقــد رجبـت إىل قولـه، فبلةـه إذا مل يوجــد املـال املرقيـو  يف تركـة الرقــاب ،  مـن نـص املختصـر

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

ـــذلا رجـــع برجوعـــهلتلمةـــ مث أكمـــل جوابـــه بإيضـــاح مـــا نـــص علةـــه األجهـــوري         ذه املـــذكور، ول
 إىل ما قاله الوالد، نفبنا اهلل وإياهم بالبلم آمني.

 6[ه في قسمة التركاتو ذه القاضي ومساعدخمقدار ما يأ]-10

عـــن قـــدر مـــا ياخـــذه الرقاضـــي والعـــهود والبـــراف يف قســـم  عيـــد احلـــ  يوســـ،ل الرقاضـــي ســـةد
 .الككات

    أمـا ببـد فـإن البــادة املسـتمرة الرقدميـة الـيت تلرقةناهـا عــن آبائنـا، و ـن يرضـى مـن النــاس فاجـا :
 ،بني العهود والبراف، وأما األعةان فال فائدة  ـم واآلخر يرقسم أنصافاً  ،أن الرقاضي له نصف األجرة

             وقـــــد بلغـــــين أن العـــــة  الســـــةد عمـــــر يبـــــين الكيـــــري ،فـــــإن أخـــــذوا شـــــة،ا فرقـــــد أخـــــذوا مـــــا ال نـــــل  ـــــم
 مزونتني. جبل لكل مثرقال الينةعيد الرقادر التن ابن

                                                 

الربهان اللرقاين،  هـ( شة  املالكةة إلةه انتهت الرئاسة مبصر. أخذ عن والده،1001أبو عيد اهلل حممد بن عيد اهلل اترشي)ت - 1
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 

 .(303، ص2. األعالم، ج459، ص1رح كيري وصغري على املختصر.) شجرة النور، جالبةاشي. له ش
. قوله: "قلت املرقصود حبمله علـى أنـه 247 – 246/ 5، م. و، تونس:  05183شرح األجهوري على املختصر ،خ. ر  - 2

أوصله براءة الرسول فرقط ال براءة املرسل ، أو أن قوله: أو املرسل إلةه املنكر يف مسالة ما إذا كان الرسول حةاً ، وقوله: ومبوت 
 ."الرسولاملرسل إلةه. يف مسالة ما إذا مات 

 .114، ص6شرح خمتصر خلةل، حممد بن عيد اهلل اترشي، دار الفكر للطياعة بريوت، ج - 3
 حَممد البامل الزجلوي. يرقصد - 4
 .354، ص4املدونة،ج  - 5
 .419الغنةة، ص - 6
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 1أخذ القاضي عشر ما وجد بيد المفلل أجرا  له[هأل يجول ]-11

رجـــل ويل الرقضـــاء بـــني النـــاس يف بلـــدة  نوفرقـــه اهلل عـــ ،2اجلـــزويلبـــن حممـــد أمحـــد ل الســـةد ،  وُســـ
               ،حـــد علـــى غرميـــهأفمـــى قـــام  ،ومـــن عـــادة اليلـــدة املـــذكورة يتبـــايون الـــديون بةـــنهم ،منرقطبـــة عـــن املـــدن

عرقــاره باعـه و  ،وم علةـهمل يتةســر علةـه أدا ه قُـ فـإن ،رفبــه للحـاكم وكلفـه بادائـه ،ولـه غرمـاء غـريه غـائيون
 ،ياخــذ الرقاضــي املــذكور ععــر ذلــا املــال مث يفلســه، هــل هــذا البعــر جيــوز يف شــريبة اهللمث  ،وعروضــه

 أجةيوا سادتنا ولكم األجر والثوا .  ؟أو حرام ،ويكون على الغرمي أو على ر  الدين

              ،3يكونـــــاإن مل أو قيةلتــــه  تــــه،خلةف إن الرقاضــــي املــــذكور إن جبــــل لـــــه الســــلطان أو :فاجــــا 
                لةــــه فــــال ينيغــــي إيرقــــوم بــــامره  ــــا مســــت حاجتــــه وضــــرورياته  ومــــا وجبلــــه ورزقــــه ، أجــــرة علــــى الرقضــــاء
ه  د  و  بــاَ وإن مل جيبــل لــه ذلــا ولــةس عنــده مــايرقةم  ،مــا ذكــر رُ ُعــلــه أن ياخــذ عُ 

ومــن جتــب عةالــه،  د  و  وأَ  4
             جــــاز لــــه أن ياخــــذ  ؛علةــــه نفرقتــــه وكــــان الرقضــــاء يعــــغله عــــن التكســــب واجلــــري علــــى الــــنفس والبةــــال

           عـــروإذا قلنــا جبـــواز ذلــا مـــن عُ  .ومبوافرقـــة الغرمــاء ومـــن يضـــارعهم مــن اتصـــماء ،مــن ذلـــا بــاملبروف
ــــا بــــإذن الغرمــــاء مــــا                 نفبهــــا  ألن ؛كــــان ذلــــا علــــةهم ال علــــى املفلــــس  ،وجــــد بةــــد املفلــــس وكــــان ذل

  .ترقتضةه قواعد الفرقه ه على مال  ا أخذه الرقاضي أجرة ءفال يرجبون علةه بعي ، م ال للمفلس

             وإن كـــــان لـــــه جبـــــالً  ،ذكـــــر األئمـــــة فـــــةمن ياخـــــذ أجـــــرة الرقســـــمة مـــــن الرقضـــــاة لـــــم مـــــاوقـــــد عُ 
          وتـــرك ذلـــا حةـــث ، وقةـــل باإلباحـــة ،وقةـــل بالكراهـــة ،قةـــل باحلرمـــة :مـــن الســـلطان أو مـــن يرقـــوم مرقامـــه

وبــه يرقــول   .واهلل ريب عــز وجــل أعلــم وأحكــم .أســلم وأوىل وأجــراً  الرقيةلــة مرتيــاً  كــان لــه مــن الســلطان أو
 كاتيه عن عجل وقل  اليال وتزاحم االشتغال عيد ربه وأسري ذنيه. 

رمحـه اهلل نــص علـى أن االرتــزاق مـن بةــت املـال إن كــان الرقاضــي  : مــع أن اإلمـام املــازري5قلـت
ن ذلـا أبلــو أل ؛فإنــه ينهـى عـن أخــذ البـو  علـى الرقضــاء ؛تبـني علةـه الرقضــاء وهـو غـين عــن االرتـزاق

                                                 

 .9-8اإلحكام والرقةد، ص ص - 1
هـــ( علــم جلةــل مــن علمــاء قــورارة، أخــذ عــن احلــاج بلرقاســم صــاحب الزاويــة املعــهورة 1036أبــو حممــد أمحــد ابــن حممــد )ت - 2

 .(294، صةبتمةمون، وأخذ عنه حبوص بن عيد الرقادر، وأبنائه: احلاج بلغةث، حممد عيد اهلل واحلاج الصويف.)سلسلة النوا
 تبود على السلطان وخلةفته. - 3
 (442، ص2مببأل االعوجاج  والثرقل، )الصحاح تاج اللغة، وصحاح البربةة، جاألود:  -  4
 حكام والرقةد.ضمري املتكلم يبود على الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي يف اإل - 5
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           علةـــه وهـــو حمتـــاج تبـــنيَّ  وإن كـــان الرقضـــاء. التبظـــةم واجلاللـــة عترقـــادادعـــى للنفـــوس علـــى أإىل املهابـــة و 
      فكةـــف بـــذلا  ،وهـــذا مـــع وجـــود بةـــت املـــال ؛1ســـاى لـــه أخـــذ ذلـــا ،ق مـــن بةـــت املـــالإىل يلـــب الـــرز 

نصــه:  يف شــرح ابــن النــا م علــى الباصــمةة يــدل علةــه مــا ،اً جــائز فةكــون الفــر  للمحتــاج  ،فرقدانــه عمــ
يف التخفةف يف أخذ الرقضـاة  ،رمحه اهلل 2جزي الرقاسم ابن أيبوقد وقفت على فتةا للخطةب العهري "

ونــص الســؤال  كــان ســ،ل عنهــا مــن تلمســان  .فــاحرى علــى كتيهــا ،علــى تبلــةم كتــب الرســوم اإلجــارة
من أنه كان يرقسم أجرة الواائ   ،الرقاضي على أيايت علةه  هي ماو  :واجلوا : وأما املسالة السادسة
مـــن تيةـــة  البرقـــود وإصـــالحها وتبلـــةم  ،فةنظـــر فـــإن كـــان فةهـــا عمـــل ،مـــع العـــاهدين الرقاعـــدين مبـــه

     ه مـن بةــت مـال املســلمني ى لـبطــيُ  وإن كــان تـدعوه لـذلا ضــرورة لكونـه ال ،فـذلا جــائز لـه ،الكـاتيني
  ن كـان إوأمـا  .علـى أنـه كـان ينيغـي لـه أن ينـزه نفسـه عنـه ،ا ألجـل الضـرورةفةسـامح يف ذلـ ،يكفةه ما
 3."واهلل أعلم فرقد أساء يف ذلا ،ضرورة تدعوه لذلا حاجة وال وال ،يبمل يف ذلا عمالً  ال

 4[مخاصمة القاضيهأل يجول للمحكوم عليه ]-12 

جيــت علةــه و أين حكمــت علــى شــخص وأ ،البــام وعنــاده لةــه الزمــان وفســاده وجهــلإو ــا أدى 
وهو كيري من كربائهم يعريون إلةه باألكف واألصابع وتنتهي إلةه مـن أهـل بلـده  ؛فاغتا  قريب له أمراً 

ـــــز مـــــن الغـــــةا وأنـــــف مـــــن احلكـــــم .املطـــــامع ـــــو بـــــذلا إىل أن اســـــكفبين ،وكـــــاد أن يتمة             ويلـــــب ،وبل
ــــا ــــا لعــــةخنا أيب زيــــد .خماصــــميتجيــــوز لــــا  فاجيتــــه أن ال ،مــــين املخاصــــمة يف ذل ــــت يف ذل  ،فكتي

 .مث واهلل تباىل بفضله ورمحته كفاين مهه ،يايإوساعدين يف جوابه على منع خماصمته 

                                                 

 .113، ص8مواهب اجللةل، ج - 1
مـام احلـافا. أخـذ عـن ابـن الـزبري والزم ابـن رشـةد، وأخـذ عـن 741-693حممد بـن أمحـد بـن جـزي الكلـيب الغرنـايي) - 2 هـــ( اإل 

الرقاضي ابن بريال، أبا الرقاسم بن العا ، ابن الكمال والويل الطنجايل وغريهم. وعنه أبنا ه حممَّـد وأبـو بكـر أمحـد وعيـد اهلل، 
م اتزرجي وغـريهم. لـه وسـةلة املسـلم يف هتـذيب صـحةح مسـلم، الرقـوانني الفرقهةـة يف تلخـةص لسان الدين ابن اتطةب وإبراهة

مــذهب املالكةــة، التنيةــه علــى مــذهب العــافبةة واحلنفةــة واحلنيلةــة، ترقريــب الوصــول إىل علــم األصــول، وغريهــا.) نةــل االبتهــاج، 
 .(306، ص 1. شجرة النور، ج507-506، ص ص 1ج

شرح ابن النا م لتحفة احلكام البن عاصم األندلسي،  حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن  حممد  بن عاصم، دراسة  - 3
 .349-348، ص ص1م، م 2013وحترقة  إبراهةم عيد سبود اجلنايب، دار ابن حزم، لينان، 

 .12-11اإلحكام والرقةد، ص ص - 4
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إىل أن وقبت يف مثل تلا الورية ببد هذا مبدة، ومسبت أن احملكوم علةه يف هذه يريد مـا أراد 
  .من املخاصمة األولمين 

          حفظـــه اهلل وســـلمه أن ينظـــر فخاييـــت شـــةخنا أبـــا زيـــد برقـــويل: واإلعـــالم حملينـــا يف اهلل أيب زيـــد
 ن النــاس كَّ مَ ُـ ينيغــي أن يــ وال" :ابــن فرحــون ويف تيصــرة. صــح عنــده فةــه نــص يف هــذا النرقــل ويكتــب مــا

 ،1 فةؤذى [سـتهان بـذلافةُ  إمـا أن يكـون عـدالً  :من وجهـني  لو ن ذلا الأل ؛من خصومة قضاهتم
             2 الرقاضـــي[فةيطـــل حرقـــه ويتســـلط ذلا ،جتـــه  ـــن شـــكاهحب نحلـــأوإمـــا أن يكـــون فاســـرقاً فـــاجراً وهـــو 

              خصـــومة  نـــه الأ ،النـــاس أنـــه جـــار علـــةهم يبـــزل فةـــدعيف الرقاضـــي يُ  وقـــال ابـــن الرقاســـم .علـــى النـــاس
، وال شـيء علـى الرقاضـي فـريده إال أن يرى الذي ببده جـوراً بةنـاً  عنه، ينظر فةما قالوا وال ،بةنهم وبةنه

 . 3"من تنيةه احلكام

     وبــه يرقــول عيةــد ربــه تبــاىل  ،فاجــابين مبــا نصــه: وببــد فالنرقــل أعــاله  ــاهر املبــأل صــحةح امليــأل
 لطف اهلل به. عيد الرمحن بن عمر

 4[؟هأل تكفي الشهادة على خط القاضي لحمأل حكمه على الصحة دون تزكية]-13

مــا نصــه:  شــورى يف نازلــة العــة  عيــد الــرمحن واحلــاج عيــد الرقــادر كتيــت فةهــا لعــةخنا أيب زيــد
 ،سي  عنـدك خـربه مـن الكـراء كاتيه العة  عيد الرمحن واحلاج عيد الرقادر يف شان ما  ىفرقد حضر لد

 فـادعى ،فوافرقت خصمه على التبريف بالرقاضي، ةا تزكةة الوقتخط الرقاضي لدي شاهدان زكُ  فَ رَ بَ فَـ 
       ،فهــل يكفــي التبريــف فرقــط يف الرقاضــي ونمــل خطابــه علــى الصــحة .مــن عرفــه فاجلتــه لــه يف موقفــاً 

  ؟ أم البد من تزكةته

 

                                                 

 ملوضع.لت كل ا -التيصرة احلكام-زيادة من األصل -  1
 لت كل املوضع. -التيصرة -زيادة من األصل - 2
 .87،88، ص ص1التيصرة، ج - 3
 .11اإلحكام والرقةد، ص -4
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فرفـع املكـكي وجةيـة  ،لكـل عـام 1اجلنان اال  سنني ععـرون أوقةـة ككىا ويف واةرقة الكراء أنه 
لكــرمي علمــا  إهنــاءه دوهــذا الفصــل األخــري العــة  عيــد الــرمحن هــو الــذي أرا .األعــوام الثالاــة مباينــة

 والسالم. 

 ؛د فةهمـا شـر  العـاهد علـى اتـطج  فاجا  برقوله: وببد فالعاهدان على خط الرقاضي إذا وُ 
ايـت بـذلا  ،مـع عدالـة الوقـت ،3وابن عرفة 2باتطو  و ارستها كما يف التيصرة عارفاً  وهو كونه فطناً 
 حتمــل ونمــل علــى الصــحة حةــث كــان قاضــي حنــو فــاس مــن مــدن اإلســالم نمــل مــا ،حكــم الرقاضــي
 واهلل املوف . 

، يف شرحه لـنظم أبةـه قلت: ودلةل فتوى شةخنا حفظه اهلل ما نرقله ابن النا م شارح الباصمةة
-يبــين الرقاضــي -ن جــاءهإقــال  5عــن أصــيو 4ويعــهد بــذلا أيضــا مــا حكــاه ابــن أيب زيــد" :قــال فةــه

 ومكـــة كاملدينـــة،  6ن كـــان مـــن قضـــاة األمصـــار اجلامبـــةإفـــ ،ســـخطةٍ  وال يبرفـــه ببدالـــةٍ  ال بكتـــا  قـــا ٍ 

                                                 

. مبلمة 55ى(.)النرقود املغربةة، ص209116حية شبري/ 50.4األوقةة وهي الدرهم العرعي الذي يبادل ُععر مثرقال) - 1
 (280الفرقه املالكي، ص

 .443، ص1تيصرة احلكام، ج - 2
 .352، ص9املختصر الفرقهي، ج - 3
هـــ(: إمــام املالكةــة يف وقتــه، أخــذ عـن فرقهــاء بلــده وعــّول علــى ابــن 386عيـد اهلل بــن أيب زيــد عيــد الــرمحن النفــزي الرقـريواين)ت - 4

الليــاد وأيب الفضــل املمةســي، وعــن غــريهم. أخــذ عنــه أبــو بكــر بــن عيــد الــرمحن، أبــو ســبةد الرباذعــي، الليةــدي، ابــن األجــدايب 
غريهم كثري. له كتا  النوادر والزيادات على املدونة، وخمتصر املدونة، وعلةهم املبـول يف املـذهب، ولـه أيضـاً: هتـذيب البتيةـة، و 

.شـــجرة النـــور، 429-427، ص ص1. الـــديياج املـــذهب، ج 217-215، ص ص6)ترتةـــب املـــدارك، جوغـــري ذلـــا كثري.
 (144-143، ص ص1ج

هــ( اإلمـام الفرقةـه احملـد . روى عـن الـداودي، نـب  225 -هــ150املصري)ولد ببد سنة  أصيو بن الفرج بن سبةد بن نافع -5
بن سالم، عيد الرمحن بن زيـد.مسع ابـن الرقاسـم، أشـهب وابـن وهـب وتفرقـه مبهـم. وكـان كاتيـاً البـن وهـب، روى عنـه الـذهيب، 

فرقـه بـه ابـن املـواز ، ابـن حيةـب ، أمحـد بـن اليخاري، أبو حا  الرازي، ابن وضاح، حممد بن أسد اتعين وسبةد بن حسـان. ت
زيـد الرقـرييب وابـن مــزين 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 

 (99، ص 1. شجرة النور، ج300-299، ص ص1الديياج املذهب ، جا..)ذل
 -شرح ابن النا م-غري موجودة يف األصل كلمة"اجلامبة"  - 6
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هـــؤالء علـــى مثـــل ل مَ ح  ـَمـــ ؛مل يكـــن يبرفـــه نإو  .فلةنفـــذه ،واألنـــدلس والرقـــريوان ومصـــر والعـــام والبـــراق
  1"انتهى .عنه لاأما قضاة الكور الصغار فال ينفذ حكمه حى يس ،الصحة

 2[ه المنبرم بسبب أمر يير محقق الحدوث؟نقا حكمهأل يجول للقاضي ]-14 

فرقـال: إىل  و ـا كـاتيين بـه العـة  السـةد عيـد الـرمحن بـن عمـر :و ا وجد خبط الرقاضي مـا نصـه
ن حممــد عيــد اهلل بــن إفــ ،الكــرمي ألــف ســالم وببــد بــن الســةد عيــدا األخ احملــب يف اهلل حممــد عيــد احلــ 

العــة  خبــد واحلــاج حممــد بــن احلــاج أمحــد بــن أبــاخي أخــرباين أنــا كنــت حكمــت  ــم مبباوضــة اجلنــان 
عنـدك مـن الغيطـة يف ذلـا  ملـا ايـت؛ باصـل يف بلـدة املنصـور العة  أبو نـي بيـين تـامرت هُ سَ يَّ الذي حَ 
وســاالين هـل نــل ذلــا أم ال؟ فـاجيتهم بــان ذلــا ال جيــوز  ،ن ذلــا احلكــمعـوأنــا رجبــت  ،للحـيس

فــال  ،وأمــا خــوف الفــ  فهــو أمــر مكقــب غــري حمرقــ  .وغــريه 3إال بيةــان ســيب نرقضــه كمــا يف املختصــر
 لرد احلكم املنربم والسالم.  يكون سيياً 

 4[عتاب الُمشاو ر للقاضي على كشفه رأيه للخصوم]-15

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

 إبـــراز نيهنــم مل يزالــوا متصــممأو  وادعةـــت ،وأدعــى وأنــه أتــاك ،قلـــيب غــامرة 5....دعــى إىل الكتابــةامــن 
لةطالبـا  ؛أو ميكنـوه ملـن يرضـونه ،وفا على احلكم لتتذكروقمن  بد، الَّ وكتب إلةهم اانةاً  لا، احلكم
فرقـد  6....لـو أعلمـوين أهنـم أوقفـوك علةـه ال قمـت و  ،فمن أين يتطـرق االسكضـاء ملـن فبـل هـذا ،علةه

فكلفتـه  ،ذكر احلكم الذي صـدر منـا مـن احملكـوم لـهتا أنا ال مذكرت يف جوا  العورى يف قضةته
ببـد ذلـا  عيـد الـر فذهيا عين ومل أدر أيالبوك علةه أو ال وجاء ابـن السـةد  ،لتتذكرا علةه قفأن يو 

                                                 

 .348، ص1على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام، ج ابن النا م شرح  - 1
 .480الغنةة، ص - 2
 .220خمتصر خلةل، ص - 3
 .618الغنةة، ص - 4
 .618بةا  يف الصفحة  - 5
 .618بةا  يف الصفحة  - 6
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حةـث مل يبلمـوين بـاترب  2ةاللوم يتوجه على أهل الغمـار ف ،ما هو حاصل 1...العا يف ذلا وشياشة
 .والسالم

فرقــد خاييتــا مبحولــه  ،وعلةــا أيهــا األخ ألــف ســالم وألــف ســالم حتةــة وإكــرام وببــد :فاجابــه
ين قد ملتـا علـى تطمةـع اتصـوم بكثـرة الكتابـة إفإذا أنت مل تفهم قصدي ومرادي ف ،نصةحة وإرشاداً 

فهــو  ــا يزيــد يف يمبهــم  ؛ن أمــرت مــن يرقــرأ علــةهم مــا خاييتــا بــهإفــ .ت علــى ذلــادفــرد ،والــكدد
رقـون ثن سـريهتم أن يستعـريوا مـن يإفـ ،سرية السلف من قضاة البـدل ما هذهف ؛ويوهن حكما علةهم

 ،هؤ خط ن حترق إوما خالفه  ،فما واف  ما  هر  م تيبوه ،فما أشاروا به علةهم نظروا فةه ،ببلمه ودينهّ 
ومـا بلغنـا أن أحـدهم أيلـع اتصـمني علـى تلـا  .حـى يظهـر  ـم احلـ  ،وما شكوا فةه أعادوا العـورى
     ر ر وحترقـــري علـــى املعـــاوَ ألن يف إيالعهمـــا علةهـــا حـــط مـــن قـــدر املعـــاو   ؛العـــورى الـــيت تاتةـــه مـــن غـــريه

           ،وا منهـــا خـــالف املـــرادورمبـــا فهمـــ ،إذ ال يفهـــم البـــوام خماييـــة البلمـــاء علـــى وجههـــا؛ مـــع عـــدم الفائـــدة
اخري ـــــامره بتـــف ،ا أراد أن  طـب للنـاس مبـألـــــعنهمـا مل لبمـر رضـي اهلل وفــــكما قال عيد الرمحن بن ع

  3.اليخاريكما يف صحةح   ذلا إىل املدينة

                    فمـــــــا فائـــــــدة تطمةـــــــع احملكـــــــوم  ،نـــــــا قـــــــد أبرمـــــــت احلكـــــــم مبـــــــا  هـــــــر لـــــــا ببـــــــد العـــــــورىإف
وقـد أتـاين قلـت مل ييـ  يل مبكـم كـالم  ،إذ لـو قنـع مبـا عنـدي مـا رفـع خصـمه إلةـا ؛علةـه يف مـراجبيت

            وهـــذه نصـــةحيت لـــا واهلل يوفرقنـــا وإيـــاك والســـالم وكتـــب حمـــيكم  .ومـــا عنـــدي كتيـــه العـــاهدان بةـــنكم
 .لطف اهلل به عيد الرمحن بن عمر

إىل احملـب يف اهلل السـةد ":احاالفتتـنص مـا بـاحملول مـن اتطـا  ببـد  ؛قوله قد خاييتا مبحوله
فرقـد أتـاين السـةد حممـد  ،بن سةدي عيد الكرمي ألف سالم اهلل علةا ورمحة اهلل وبركاته وببد عيد احل 

                                                 

 .619بةا  يف الصفحة  - 1
 كم25قصر من قصور بودة الفوقانةة، ييبد عن مرقر الوالية بـ  - 2
يَـَرين  يُوُنُس، َعن  اب ن  ش   - 3 اـََنا َمال ٌا، َوَأخ  ٍب، َحدَّ اـََنا َن َب ب ُن ُسَلة َماَن، َحدََّاين  اب ُن َوه  يَـَرين  ُعيَـة ُد اللَّه  احلديث )حدَّ َهاٍ ، قَاَل: َأخ 

يَـــَرُه: َأنَّ َعي ـَد الــرَّ  ــٍة َحجََّهـا ُعَمــُر بـ ُن َعي ــد  اللَّـه ، َأنَّ َعي ــَد اللَّـه  ب ــَن َعيَّـاٍس، َأخ  ـر  َحجَّ ل ــه  َوُهـَو مب  ــأًل، يف  آخ  مح َن  بـ َن َعــو ٍف َرَجـَع إ ىَل أَه 
ـَم جَي َمـُع َرَعـاَع النَّـاس  َوغَ  َو س 

ن نَي، إ نَّ امل ُـؤ م 
ـرَي امل ، فـَرَقاَل َعي ُد الرَّمح َن : فـَرُقل ـُت: يَـا أَم  ـفـََوَجَدين  ، َوإ ين  أََرى َأن  مُت ه  َغـاَءُهم  ـَدَم و  َل َحـىَّ تـَرق 

رَاف  النَّاس  َوَذو   ه  َوَأش  ل  الف رق  َه  َرة  َوالسُّنَّة  َوالسَّاَلَمة ، َوخَت ُلَص أل  َد يَنَة، فَإ نَـَّها َداُر ا  ج 
، قَاَل ُعَمُر: امل أَلَقُـوَمنَّ يف  أَوَّل  َمرَقـاٍم »ي َرأ ي ه م 

ن إمساعةل اليخاري، حترقة  حممد زهـري بـن ناصـر الناصـر، دار يـوق النجـاة، املدينـة ، اجلامع الصحةح، حممد ب«أَُقوُمُه ب ال َمد يَنة  
 .67، ص5هـ، ج1422املنورة، 
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            .وقرأتــه وفهمتــه ومل تــكك تصــمه حجــة ،عيــد الــرمحن الغمــاري بــاحلكم الــذي كتيــت لــه علــى خصــمه
ــــه لةــــاتةين ويبرضــــه علــــمث عــــاد إيل  ــــاك  ،اانةــــاً  يوذكــــر أنــــا كتيــــت إلة            فهــــذا ال يلةــــ  بــــا كــــل مــــن أت

           ومـــن أيـــن  .1ألن إرضـــاء اتصـــمني ال ميكـــن عـــادة كمـــا قـــال احلريـــري ؛مـــن اتصـــمني تكتـــب مـــا يســـره
 والسالم. وإال فال ينرقطع عنا أبداً  ،فإذا حكمت على أحد ف يسه

 2[بغير المشهور هأل ينقا حكمهإعا حكم القاضي ]-16 

إذا حكــم باحــد كــر مــن أن احلــاكم وأمــا مــا ُذ ":بــه علــى الرقاضــي نصــه  ــا وجــد خبطــه منترقــداً 
وهـو خـالف مـا أتفـ   ،فظاهر كالما سواء حكم باملعهور أو بالعـاذ ،الرقولني فال نل نرقضه إمجاعاً 

  .نرق  حكمهنه يُ إوأن من حكم بةنهم بالعاذ ف ،يف الرقضاة املرقلدين نرقرقو احملعلةه 

        املرقلــــد جيــــب " :مــــا نصــــه 3الفاســــي الرقــــادر شــــةخنا ســــةدي عيــــد ؛ففــــي جــــوا  لعــــة  شــــةوخ
         خـــرج عمـــا وجـــب علةـــه ومـــا هـــو املطلـــو  يف حرقـــه كـــان حكمـــه مطروحـــاً  امهمـــ ،لـــدهرقَ مُ  اتيـــاععلةـــه 

             ن مل تكـــن فةـــه أهلةـــة النظـــر والكجـــةحإمث أن املرقلـــد  ،علـــى حســـب مـــا هـــو مفصـــل يف أحكـــام الرقضـــاة
ن حكـم بغـري املعـهور إفـ ،ما رمسـوه مـن التعـهري اتياعتبني علةه  ،على أصول إمامه يف األقوال املذهيةة
  .4"يف وجههمل يبترب حكمه ونرق  ورد علةه 

كم ا ينظـر يف احلـ :البرقيـاينأيب الفضـل ففـي أجوبـة  ،وقد نص علـى هـذا غـري واحـد مـن األئمـة"
            وإن حكـــــم ،ن حكـــــم لظنـــــه أنـــــه املعـــــهور نرقـــــ  حكمـــــهإفـــــ ؛الـــــذي عـــــدل عـــــن املعـــــهور إىل العـــــاذ

                                                 

هـ (، األديب الكيري، صاحب " املرقامـات  516 - 446الرقاسم بن علي بن حممد بن عثمان، أبو حممد احلريري اليصري ) - 1
كتيه " درة الغواص يف أوهام اتواص، ملحة اإلعرا ، صدور زمان الفتور   احلريرية " مساه " مرقامات أيب زيد السروجي ". ومن

 .(177، ص5وفتور زمان الصدور يف التاري ، توشةح اليةان،  وله شبر حسن يف ديوان وديوان رسائل)األعالم، ج
 .619-618الغنةة، ص  - 2
احملـد  املفّسـر الصـويف. أخـذ عـن والـده وأخةـه  هـ( الفرقةه احملرقـ ،1091-هــ1007عيد الرقادر بن علي بن يوسف الفاسي) - 3

أمحد وعم أبةه البارف الفاسي، وعن عمه البريب الفاسي، حممد الزيات، ابن عاشر، وأيب عيد اهلل السوسي وغريهم. وأخذ عنه 
حلـاج وغـريهم كثـري. ابناه حممد وعيد الرمحن، عةسى الثباليب، أبو سامل البةاشي وولده وأخوه وأبناء أخةه، أمحـد املبـروف بـابن ا

ومع غزارة علمه مل يتصدر لتالةف خاص وإمنا تصدر منه أجوبة عن مسائل س،ل عنها، مجبها بب  أصحابه يف أللد، وكتب 
علــــى صــــحةح اليخــــاري، وترمجتــــه واســــبة أفردهــــا ابنــــه عيــــد الــــرمحن يف أللــــد حافــــل مســــاه حتفــــة األكــــابر مبناقــــب العــــة  عيــــد 

 .(42-41، ص ص4. األعالم، ج456 -455، ص ص1الرقادر)شجرة النور، ج
األملةات الفاشةة يف شرح البملةات الفاسةة، أيب الرقاسم البمريي، خمطـو  مبكتيـة العـة  سـةد أمحـد ديـدي، متنطـةط، دون   - 4

 .85، صرقم
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 -ن كــان مــن أهــل النظــر و ــن يــدري الــراجح واملرجــوحإفــ ؛إال أنــه تــرجح عنــده ،بــه مــع البلــم أنــه شــاذ
ـــــــة ،همضـــــــى حكمـــــــ -وجـــــــوده بـــــــزوهـــــــذا ي ـــــــزُ  ،وإن مل يكـــــــن يف البلـــــــم هبـــــــذه املنزل ـــــــهر عـــــــن مواقبج                ت
   م للحكـــم د  ن اإلمـــام الـــذي قدمـــه والـــذين قُـــإفـــ ؛ر عـــن الرقضـــاء إن مل ينزجـــرخَ أن يـــؤُ  ينيغـــيو  ،مثــل هـــذا

  .بةنهم إمنا يرضون منه احلكم باملعهور

 " ــالف املعــهور ومــذهب املدونــةال مــا إال  أحكــام قضــاة البصـرال يبتــرب مــن " :ويف ابـن عرفــة
فلـو خالفـه  ،عرفت وأن الرقاضي املرقلد يتبني علةه احلكم باملعهور فإذا :1ويف جوا  للعة  السنوسي

أو يرقصــد إىل احلكـم بعــيء  ،بةنـاً  فالصــحةح أنـه ال يــنرق  حكمـه إال أن يكـون خطــاً  ،وحكـم بالعـاذ
                   ،أو يكـــــون احلكـــــم الواقـــــع منـــــه بالعـــــاذ مل يرقـــــع علـــــى ســـــيةل حتـــــري الصـــــوا  ،فـــــةحكم بغـــــريه غلطـــــاً 

وجـب  هوقـع حكمـه علـى واحـد مـن هـذه الوجـو  مـىف. واملةـل للمحكـوم لـه ىبل على سيةل قصد ا و 
 2.نرقضه

ــــــتم                    ألنــــــه ال يرقــــــع  ؛إلةــــــه توال يلتفــــــوال شــــــا أن حكــــــم قضــــــاة هــــــذا الزمــــــان بالعــــــاذ ال ي
ــــــى  ــــــا إال عل ــــــوجهني اآلخــــــرين الأحــــــد لن ــــــال                       ألن البــــــدل ؛ كــــــم بالعــــــاذ منهمــــــان جيــــــب نرقــــــ  احلاذل

  .ال يرقصد أن نكم إال باملعهور منهم

              وهـــو احلـــ  الـــذي ال شـــا  ،ة هـــذا الزمـــانضـــامث قـــال وقـــد أفـــى مبثـــل هـــذا ببـــ  معـــا نا يف ق
وال ينفـذ حكـم احلـاكم بالعـاذ إذ لـةس لرقضـاة  :مـا نصـه ياملواسـعةسـى ويف بب  أجوبـة العـة   .فةه

  ".ويرد حكمهم به ،الوقت احلكم بالعاذ

  3"فما  نا بزماننا والسنوسي وإذا كان هذا يف زمن ابن عرفة

                                                 

هـ( البالمة املـتكلم. أخـذ عـن والـده وأخـوه ألمـه علـي التـالويت، 895-830حممد  بن يوسف احلسين السنوسي التلمساين ) - 1
حممد بن البياس، أبو عيد اهلل اجلـال ، الـويل أبركـان، أبـو زيـد الثبـاليب وغـريهم. وأخـذ عنـه مـن ال يبـد كثـرة مـنهم املـاليل، ابـن 

أيب مــدين، ابــن البيــاس الصــغري ، أبــو عيــد اهلل املرقةلــي والعــة  زروق. لــه تــ لةف كثــرية تعــهد صــبد، أبــو الرقاســم الــزواوي، ابــن 
-563، ص ص1بفضــله خصوصــاً البرقائــد وشــرح احلوفةــة، وشــرح المةــة اجلــزري، وغــري ذلــا  ــا هــو كثري)نةــل االبتهــاج، ج

 .( 385-384، ص ص1. شجرة النور، ج570
 .190ص ،9املبةار اجلديد اجلامع املبر ،ج -  2
 .118، ص9املبةار اجلديد اجلامع املبر ، ج -  3
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لرشـوة  ؛ن كان ذلا منه ألجـل هـوى نفسـهإف ؛إذ حكم الرقاضي بالعاذ" :ويف النوازل املازونةة
  1"نرق  حكمه ،ولةس هو من أهل النظر والتصويب ،ياخذها أو حنو ذلا

   ـــــحاكم ال ينرق  إذا وافـــــــالنصوص أن ما أيلرقه املترقدمون من أن حكم الذه ــفظهر من ه 

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

 ذينرق  ال يتم بالنفو     حكم قضاة الوقت بالعذوذ  

             إعا اتفـــق الخصـــمان علـــى مناولتهـــا األرســـام تصـــف   مجـــردالحكـــم بهـــأل يصـــ  ]-17 
 5[؟ يير مراجعةمن 

اتفرقا علـى مناولـة األرسـام للرقاضـي مـن غـري مراجبـة  عن اتصمني إن من قيل الرقاضي 6وس،ل
    ؟يصــح احلكــم إال بــه7 ال[ويرقــوم ذلــا مرقــام األعــذار الــذي ،أيصــح احلكــم فةهــا كــذلا ،تكـون بةنهمــا

يكفي فةـه الفتـوى  ،وهم األعرقا  ؛األحياس اليت احل  فةها للغائب وخصوصاً  أو ذلا ال جيوز عموماً 
 .أكعف لنا الرقناع عن ذلا لكثرة وقوعه بني أيدينا والسالم ؟باليطالن دون احلكم

                                                 

حترقة  خمتار حساين، دار الكتا   مازونة، أبو زكريا ني بن موسى بن عةسى بن ني املغةلي املازوين، املكنونة يف نوازلالدرر  - 1
  .178، ص4م ، ج2009البريب للطياعة والنعر والتوزيع، اجلزائر، 

هـ( الفرقةـه البالمـة احلـافا. أخـذ عـن والـده، حممـد بـن عيـد الغفـار، حممَّـد بـن عـراق، 954-هــ902احلطا )حممَّد بن حممَّد  -2 
ــد بــن أمحــد الســخاوي، عيــد احلــ  الســنيايي، حممــد بــن ناصــر الــدرعي، وغــريهم. وأخــذ عنــه أئمــة مــنهم ابنــه  قاضــي املدينــة حممَّ

ه تـ لةف تـدل علـى سـبة حفظـه وجـودة نظـره منهـا شـرح املختصـر، نب، عيد الرمحن التاجوري، حممد املكي، حممد الرقةسي. لـ
شرح قرة البني يف األصول إلمام احلرمني، حترير الكالم يف مسائل االلتزام، شرح رجز ابن غـازي يف نظـائر الرسـالة حاشـةة علـى 

، شـجرة النـور، 594-592، ص ص1اليةضاوي، حاشةة على األحةاء حنو االاة أرباعه، وغري ذلا كثري. )نةـل االبتهـاج، ج
 (390-389، ص ص 1ج

املنح السامةة يف النوازل الفرقهةة"النوازل الصغرى"، ايب عةسـى حممـد املهـدي الـوزاين، حترقةـ  حممـد السـةد عثمـان، دار الكتـب  - 3
 .225، ص 2البلمةة، لينان، ج

 .85عملةات الفاسي، ص  - 4
 .624الغنةة، ص - 5
 .يف املسائل اليت قيلها ذكر املسؤول عيد الرمحن بن عمر، - 6
 صحة الكالم ترقتضي زيادة "ال". - 7
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 .احلكم مبجرد تصفح األرسام فهذا ال يبرقل اأم فاجا :

 1[، لثبوت الضرر المترتب على انتظارهللغادبعذار الحكم مع عدم ثبوت اإل]-18 

ةـد علـي بـن حسةدي وشةخي السالم علةـا أمـا ببـد: أمـا بالـا وأن  ،بسم اهلل الرمحن الرحةم
 ،خــروأعطــاه مــن قةمتهــا مثاقةــل أرببــاً أو االاــا وبرقــي اآل ،لســةد حممــد بــن الــزبريا احلريــزي بــاع أمــة لولــد

 ،خرب السةد علي املذكور يف حني اليةع أن املعكي عدميوأُ  ،وأجل له اليائع ألداء الياقي ملضي رمضان
فجـــاءين اليـــائع وقـــص علـــي خـــرب مـــا مســـع ويلـــب مـــين توقةـــف األمـــة لةـــايت املعـــكي املـــذكور مـــن ســـفره 

يبطـي لليـائع  أن ذلـا املعـكي إن حضـر 2ويف كتـا  البرقلـة .ة موقوفةمَ فجاء ووجد األَ  ،ألسفل توات
  .3بةد أمني إىل الوفاء مرقيوضاً  اً رهن أو ،محةالً مباله

فجــاءين وخاييتــه بــان يبطــي الضــامن مــن الــرهن  .فلمــا جــاء مــن ســفره فوجــد اليــائع قــد ذهــب
  .نفسه مة بةد األمني ينف  علةها من مالفيرقةت األ ،فذهب ومل يرجع إىل شيء ،وياخذ أمته

 ،فكتيــت إلةــه لةرقضــي احلــ  الــذي فةــه لربــه ،اليــائع ويلــب مــين تبجةــزه فلمــا أ  األجــل حضــر
 .أو مل يصل ،وهذا له أيام ننتظر ألة،ه ومل يات وال ندري أوصل فمنبه اتوف ،فغدا إلةه الرسول

فابةــت إال ببــد أن يــايت جــوا   ،فجــاءين اليــائع يطلــب مــين اإلذن يف بةــع األمــة لةرقضــي حرقــه
أمـا هـو فضـرره أن لـةس  ،بةد األمني ضـرر يل وللمعـكي ها  برقاإخطايب له من عنده، فرقال اليائع إن 

 4يســتغرق وأمــا الضــرر الــذي يعــككان فةــه فهــو خــوف أن ال ،بةــده مــا ميــون بــه نفســه النتظــار اجلــوا 
وضــرر أيضــا حــى علــى املنفــ  ألنــه  ــن نــكف لنفســه ال مــن أهــل  .وناصصــه املنفــ  ،اإلنفــاق قةمتهــا

 .ورمبا أضر به ذلا اإلنفاق ،الوفر

                                                 

 .2اإلحكام والرقةد، ص - 1
كتــا  البرقلــة حملــي الــدين حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن البــريب احلــامتي، مل يــتم نعــره، توجــد منــه نســخة يف املكتيــة احلســةنةة   - 2

 باملغر  األقصى.
 .197-196الزقاق، ص صفتح البلةم اتالق يف شرح المةة  ينظر - 3
 الصوا  خوف أن يستغرق.و  هكذا وردت يف األصل،- 4
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فـإن كـان  ،فما الذي عند سةدي ،فظهر يل أن البد من انتظار جوا  املعكي لرقر  املسافة 
ــــع الرقاضــــي ببــــد التبجةــــز، فــــاعلمين وإال فكــــذلا ــــائع ويية         وكتــــب حمــــيكم حممــــد  ؟يراعــــي مــــا قــــال الي

 .عيد احل 

فــإن كانــت غةيــة املعــكي علــى مســافة يــومني  ،فاجــا : وعلةــا أيهــا احملــب ألــف ســالم وببــد
وإن مل يكـن املسـافة علـى يـومني بـل أقـل وايـت  ،األمـةةع يب فاق  على املعكي ،وايت اتوف عندك

      وكتـــــب حمـــــيكم  ،واهلل أعلـــــم ،عـــــذار للمعـــــكياإل يثيـــــتوإن مل  ،الضـــــرر الـــــذي دعـــــاه اليـــــائع فكـــــذلا
 .عيد الرمحن بن عمر

 1]تعجيز المدعي[-19 

                خاييتــــه فةهــــا برقــــويل: شــــةخنا أبــــو زيــــد ،شــــورى يف قضــــةة أبــــا منصــــور ووار  احلــــاج بــــن حبــــم
لا وأن أبا منصـور قـام عنـدي يريـد تبجةـز وراـة  عالماً إمر علةه مين  ألف سالم أما ببد:بن السةد عا

                 حةــــث  ؛فظهـــر يل أن الرقاضـــي ال يبجـــزهم ،ناملـــدعون الطــــاليو مــــع أهنـــم هـــم  ؛الســـةد احلـــاج بـــن حبـــم
فحةن،ـــــذ  ؛مـــــامل تنبرقـــــد بةـــــنهم املرقــــاالت بـــــني يـــــدي الرقاضـــــي ،إذ  ـــــم الرقةـــــام والــــكك ،أن الطلــــب  ـــــم

              علـــي مبـــا تنصـــح   فاشـــر ،الفرحونةـــة رأيـــت الـــنص بـــذلا يف التيصـــرة أينوأ ـــن . تبجةـــزهم 2للمطلـــو 
 عندك فةها. وأذكر يل ما  ،يف النازلة

                 فالـــذي يف التيصـــرة ،احملـــب ألـــف ســـالم ورمحـــة اهلل تبـــاىل وبركاتـــه وببـــد أيهـــافاجـــا : وعلةـــا 
يوجـب  ءبعـيجـل ؤَ لعـرو  ومل يـات العـخص املا، واسـتوفةت َوالتـَّلَـوُّمُ  اآلجـال انرقضتوإذا "نصه:  ما

 ذلــــان خصــــمه يف عــــوســــجل وقطــــع بــــذلا تيبتــــه  ،الرقاضــــي وأنفــــذ الرقضــــاء علةــــه هعجــــز أ اً،لــــه نظــــر 
                   رقيــــــــل منــــــــه بةنــــــــة إن أتــــــــى ي وال ،ذلــــــــا حجــــــــة إن وقــــــــع علةهــــــــا ســــــــمع منــــــــه ببــــــــدي مث ال ، و املطلــــــــ

 4عن أبن املاجعون ىمث حك .انتهى، من أول فصل التبجةز 3."أو مطلوباً  يالياً  ال ُمَبجَّزُ هبا كان هذا 

                                                 

 .3-2اإلحكام والرقةد، ص ص - 1
 أي املدعى علةه. - 2
 .207، ص1التيصرة، ج - 3
م( الفرقةه اليحـر مفـيت املدينـة. أخـذ 827-000هـــ=212-000أبو مروان عيد امللا بن عيد البزيز بن املاجعون الرقرشي) - 4

عـن بابةـه ومالـا وابـن أيب حــازم وابـن دينـار، وابـن كنانــة واملغـرية وغريهم.أخـذ عنـه ابـن حيةــب، سـحنون وابـن املبـذل. )ترتةــب 
 (85، ص 1. شجرة النور، ج08-06، ص ص 2ذهب، ج. الديياج امل144-136، ص ص3املدارك، ج
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ــــــيُ  أن الطالــــــب ال وســــــحنون ــــــةم إذا قــــــام وصــــــةه يطلــــــب متخلــــــف أبةــــــه: "، وذكــــــر أيضــــــاً 1زبجَّ               ،الةت
 2."فإنـه نكـم علةـه وترجـى لـه احلجـة ،فكل منهما يالب ومطلو ، ومدعي حجة غائية مبوضع ببةد

 .واهلل أعلم

 3[بمقابأل ]إمضاء الصل  عن الغير-20

 ،منهـا مـا يف بةنـة الصـلح هوصـححه للوجـو  ،أوقبه اتصـمان يف حكمه بصلح وشاوره الرقاضي
 وإمضاء الصلح وقع على عو  وهو خسون مثرقـاالً  .ألن أحد اتصمني قام به ؛4عاءوإسرقا  االسك 

ينفــع  إمنــاعاء يف الســر وهــذا االســك ": قــال ابــن غــازي .عمــا أدعــا اتصــم مــن الغلــول واألســلحة وحنوهــا
فـال اخـتالف  ؛وأما ما خرج على عو  من البرقود كلهـا ،فةما خرج على غري عو  ،عند من قال به
إىل أن قـال وأمــا صـلح مـوالي عيــد املالـا عـن أخةــه مـوالي الرشــةد  5"عاء فةهـا غــري نـافعيف أن االسـك 

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

م فلــم يظهــر يل يف النازلــة إال مــا  هــر لكــم مــن لــزو  ،العــورى فرقــد تصــفحت ،وببــد :فاجــا 
                     ال مبجـــرد صـــلح أخةـــه  ،لثيـــوت رضـــاه بـــه لـــديكم ؛الصـــلح ملـــوالي عيـــد امللـــا وألخةـــه مـــوالي الرشـــةد

               بإســـــــرقا ألن حملهـــــــا إذا صـــــــاد مـــــــن غـــــــريه  ؛هبـــــــا اســـــــتظهر كمـــــــا فهمـــــــتم مـــــــن النرقـــــــول الـــــــيت   ،عنـــــــه
وأمــا يف النازلــة  .ألنــه إمنــا يرقضــي عــن الــذي علةــه احلــ  ؛7كمــا يؤخــذ مــن قــول املدونــة  ،ببــ  مــا علةــه
 .الغري متوقف على إجازته ىوال خفاء أن اليةع عل ،ميايبة كما أشر  إلةه افالصلح فةه

                                                 

 .209-208، ص ص1التيصرة، ج - 1
 .208، ص1التيصرة، ج - 2
 .223-222الغنةة، ص ص - 3
، شهاد أحد يريف البرقد سرًا قيل البرقد، أن ما يريد ايرقاعه بالبرقد غري ملتزم به، وإمنا يفبله لوجه من الوجوهإاالسكعاء:  - 4

، 8وخصه أكثر من قال به ببرقود التربعات دون املباوضات، وذهب ابن عرفة إلتفاقهم على ذلا)املختصر الفرقهي، ج
، 3(. ومةَّز الربزيل يف ذلا باشكا  ذكر سيب الترقةة يف االسكعاء يف املباوضات دون التربعات)فتاوى الربزيل، ج466ص
 ( 114ص

 .396، ص14اليةان والتحصةل، ج - 5
 .05،  ص7مواهب اجللةل، ج - 6
 .380، ص3املدونة، ج - 7
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لتزامـــه تزويرهـــا ال ؛الـــيت قـــام وأدعـــى أنـــه مل يبلـــم هبـــا تـــهنفـــع مـــوالي عيـــد املالـــا بةنوكـــذلا ال ت
فهــي ســاقطة للجهــل علــى أحــد الرقــولني اللــذين  ،وألهنــا ألهولــة كمــا قلــتم ،الصــلحوإســرقايها يف عرقــد 

                   ال لكونـــــه يـــــذكرها عنـــــد الصــــــلح  ،2أنـــــه املعـــــهور وقـــــد نرقلـــــتم عـــــن اجملــــــالس 1حكامهـــــا يف الباصـــــمةة
              ه ءدعـاإن إ وأمـا .ألن كالمه فةما أدعى أن له واةرقـة تلفـت لـه مـثالً  ؛3كما فهمتموه من كالم احلطا 

  .فال تترقةد بذلا ،أن هذه اليةنة اليت قامت له اآلن مل يبلم هبا حني الصلح

                    وألنــــــه ال ينفــــــع يف الصــــــلح  ،للوجــــــوه الــــــيت ذكـــــر  ؛كمـــــا قلــــــتم عاءالســــــك باوكـــــذلا ال تنفــــــع 
وال يلتفـت  ،سـرقط يف الصـلحوألنـه أُ  ،عـن املـوارقني كمـا حكـاه ابـن عرفـة  ،إال مع ايوت إنكار املطلو 

أيضـا واهلل  4ولو أسرقطه لبدم اعتيار ذلا كما حكاه ابن عرفة ،عاء عدم إسرقايهلذكره يف عرقد االسك 
 املوف . 

            عاء عـــدم ذكـــر ضـــةاع الواةرقـــة االســـك  العـــورى أن مـــن مجلـــة مســـرقطات الرقاضـــي يف وقـــد ذكـــر
 6"بـَب ـَدهُ َأو  َوَجـَد َوا ةرَقـًة ":ما يسـتفاد منـه ترقةةـد قـول خلةـل 5ويف احلطا  ،اليت قام هبا اآلن عند الصلح

ـــو قـــدر أنـــه ذكرهـــا فا هرهـــا ألهولـــة املرقـــدار ،بـــذلا نبـــم                 يف ألالســـه فهـــي ســـاقطة لرقـــول املكناســـي ،ل
 .7"ونلف املطلو  ويربأ ،املعهور من املذهب أن العهادة اجملهولة ساقطة" :يف ترمجة الصلح

 ،والسـةد حممـد عيـد املـؤمن والسـةد حممـد بـن أمحـد ادأجابه ببد أن شاور السةد أمحـد ابـن محَـّو 
            ،فاعةــــاهم اجلــــوا  ولغيــــوا ،ملــــا وقــــف الفرقهــــاء املســــمون فوقــــه علــــى نــــص العــــورى: كتــــب ببــــدهممث  

  نــا هلل إف .جهلــوا فــاحجمواأم  ،ال أدري أعلمــوا فكتمــوا .ا بــه يليــوامــفة فــوالبر  بيــوانوا أو دفلــو أهنــم ببــ
وقلــت فهــوم  ،حوقلــت هبــذا الداهةــة رســويل ينفاجــافلمــا  .عــن ذهــا  البلــم وأهلــه ؛وإنــا إلةــه راجبــون

                                                 

 :37. يف شرح بةت حتفة احلكام، ص149، ص1شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام، ج - 1
 مع علم مرقدار  ا يصح والككات ما تكون الصلح 

وحكم به احلكام من األوهام، حممد بن عيد اهلل املكناسـي، حترقةـ  ألالس الرقضاة واحلكام، والتنيةه واإلعالم فةما أفتاه املفتون  -2
 .795، ص2م، ج2002نبةم عيد البزيز سامل بن يالب الكثريي، مركز مجبة املاجد للثرقافة والكا ، ديب، 

ه (،  - 3  .10،  ص7مواهب اجللةل، جقال احلطا : )يُر يُد، َوَقد  ذََكَر َضَةاَعَها ع ن َد ُصل ح 
 .11،  ص7اجللةل، ج مواهب - 4
 .10، ص7، جنفسه - 5
 .207خمتصر خلةل، ص - 6
 .795، ص2ألالس الرقضاة واحلكام، ج - 7
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زلـة افـدونا والن ،فـزال مـا البسـين مـن الزمهريـر ،ج عصـرنا املنـريواجهين اليعري برجوع سرا  ،هؤالء واهةة
 ،أيهـا السـري ،وال غةب عين  هـورك ،ال أعدم اهلل لنا وجودك ،أيها البيرقري توبرها أيها اللةث الضري

ألـف  ،ة السةد عيد الـرمحن بـن أيب حفـصديف البلم والسةاإلةه يعار  من دة،واليال يالب قسمي ترياامل
فطرحنـا  ،ولرقـد أغنانـا اهلل عـن أكـل املةتـة ،فله احلمد علـى مجـع العـمل بـا ،سالم علةه والرمحة والربكة

           ،صــحيناهم ملـــا اضــطرنا إلـــةهم ،مــا تزودنــا منهـــا حــني اضـــطرنا ألكلهــا فزالـــت حبمــد اهلل تلــا الضـــرورة
 سالم. كما أضطر الصةاد إىل صحية الكلب وال

 .فاجابه العة  مبا ترقدم 

 1]التقصير في عكر مستندات الحكم في الشورى[-21

                 فـــــال أعلـــــم  ،فامـــــا قـــــولكم أين قصـــــرت يف اجلـــــوا  إذ كـــــرر  العـــــورى ،بـــــه وببـــــد 2و ـــــا كاتيـــــه
              فكةــــف يتبجــــب  ،وهــــو الواجــــب علــــي ،م  َلــــع  عمــــا مل أَ  تُّ كَّ وَســــ ،أين قصــــرت بــــل أجيــــت مبــــا علمــــت

 .من الواجب

            نصــــةحة ،نبــــم أين خمايــــب بــــه اســــتحياباً  :أقــــول .أنكــــم خمــــاييون بالعــــيةه لنــــا اخل :وقــــولكم
  فــال جيــب ،مصــدق فةــه اوأنــ ،وهــذا مــا مل يظهــر يل مــا مينــع مــن ذلــا ،لكــم خاصــة وللمســلمني عامــة

  .بةانهين بةنت منه للسةد عيد الكرمي ما أمكنين أمع  ،علي بةانه

ألنكـم أعـد  السـؤال  ؛بـل هـو عـني الصـوا  :أقـول ،إعرا  عن اجلوا  غري صوا  :وقولكم
               فلــــم نضــــرين يف احملــــل الــــذي ،ومل تزيــــدوا إال مســــالة الصــــلح عــــن الغائــــب ،يــــت عنــــه ببةنــــهجالــــذي أ

 .أنابه اجلوا  عنها فاخرته حى نضروا

   فــال أذكــر  ،حكــم وأنــت علــى هــدىا :أين قلــت رميوأمــا مــا أخــربكم بــه عــين الســةد عيــد الكــ 
             إذ ال نـــــل يل أن أقـــــول ؛ونســـــاله تبـــــاىل أن يغفـــــر يل ،تـــــه فرقـــــد أخطـــــاتُ لُ ن قُـ إو  ،لـــــت هـــــذااآلن أين قُ 

 وال نل لكم أن تبتمدوا على ذلا ألرداً  ،ذلا قيل أن تبلموين مبا ايت عندكم من مستندات احلكم
 .يف احلكم من غري استيصار
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  ؟فــاقول بــاي دلةــل نــ  ذلــا علــي .أن أخــربكم مبــا علمتــه مــن املســالة لــيحــ  ع :وأمــا قــولكم
 .فىتنبل رمبا يؤدي إىل فتنة أو غريها  ا يُ 

ـــــا اخل :وأمـــــا قـــــولكم  ـــــتم نبـــــم نســـــينا الرقصـــــور ل ـــــت ؛ أقصـــــرملفـــــاقول أين ..،إن قل             ألين أجي
إذ مل تـــذكروا  ؛وإمنـــا الترقصـــري مـــنكم ،فـــال فائـــدة يف تكريـــر اجلـــوا  مـــع احتـــاد الســـؤال ؛مبـــا عنـــدي أوالً 

 .مستندات حكمكم لةرقع نظري فةها كما هي سنة العورى

                فــــاقول أي فائــــدة يف العــــورى  ،م عــــن ذكرهــــا لوضــــوحها يف نظــــركمتوأمــــا قــــولكم أنكــــم ســــكت
وغريهـا  1وأحكـام ابـن سـهل .سـنن قضـاة البـدل مـا أجيـتم هبـذا قتفةتماولو  ،ري مستندات احلكممن غ

الهتــام أنفســهم  ؛ولــو كانــت واضــحة لــديهم ،شــوراهم علةهــا تنيــينبــل إمنــا  ،معــحونة بيةــان املســتندات
ومل ختـافوا فةـه لومـة  ،مـن اهلل تبـاىل وقد كنتم علـى هـذا املـنه  قيـل هـذه الرقضـةة توفةرقـاً  ،للسالمة ويلياً 
  .وأاأل الناس بذلا علةكم ومحدوا سريتكم ،وأحةةتم به سنة قد أمةتت ،الئم

مل تذكر هذه اليةنة يف نسـخة  قولأ ...وقولكم أنه قامت عندكم بةنة يف أول ابتداء اتصم اخل
وعلةهـا وقـع   ،وإمنا اقتصر  فةها على مـا نرقـل إلـةكم مـن شـهادة السـةد منصـور ،إيلاحلكم اليت وجهتم 

                ؛مــــع أنــــه يلــــزم مــــن حكمكــــم بصــــحة هــــذه اليةنــــة احلكــــم بصــــحة احلــــيس ،فالترقصــــري مــــنكم ،كالمــــي
ولــو فرضــنا ايــوت الترقصــري  .وإذا صــح احلــيس بطــل احلكــم باالســتحرقاق ضــرورة ،ألن شــاهدمها واحــد

          ،لفســـاده ببـــدم احلةــازة كمـــا هـــو املعــهور املبمـــول بـــه يف املـــذهب ؛ون احلـــيس ليطـــل التصــةريعنــدكم د
 .بال حةازة ،مع ما علمتم من عدم ايوت امللا مبجرد واةرقة العراء ،إذ ال يصححه إال صحة احليس

 ،كمـــا ترقـــرر أقـــول إذا كـــان ذلـــا شـــرياً  ...وقـــولكم ويبســـر قةـــام اليةنـــة علـــى عـــني العـــراء اخل
  .ذلاىل إ إذ ال فائدة لكونه شرياً   رو ن ينبدم املعأ فةتبذر

 أقـول فكةـف ال تبتمـدون...وأما قولكم أن بةنة السةد منصـور مل تـاتوا هبـا مبتمـدين علةهـا اخل
فمن أيـن  ـم أن يبلمـوا أن مسـتندكم  ،علةها يف احلكم الذي أرد  عرضه على البلماء  واقتصر علةها 
 .غريها

لبلمـتم أنـه  ـن جيـب  ،اخل أقول لـو تـاملتم واةرقـة احلـيس يـوم قـاموا هبـا...وقولكم وأما األعذار 
  .لذكره يف احمليس علةهم ؛األعذار إلةه
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 ،اخل أقـــول مل أقـــف اآلن علـــى هـــذا الـــنص...وقـــولكم وأمـــا الةمـــني فـــال تـــؤخر وهـــو املنصـــوص 
            نرقلـــه احلطـــا  ،خـــالف هـــذا وهـــو املعـــهور األ هـــر عنـــد ابـــن رشـــد والـــذي وقفـــت علةـــه البـــن الرقاســـم

              يف الرســم املــذكور قضــةة،يف كتــا  األ أمــا ميــني االســتحرقاق فرقــال ابــن رشــد"يف العــيةه الرابــع ونصــه: 
أنــه إن كانــت الغةيــة قرييــة فــال اخــتالف أيضــا أنــه ال يرقضــي للوكةــل إال ببــد حلــف  ؛1مــن مســاع عةســى

أنـه ال يرقضـي للوكةـل  ،مـن كتـا  اليضـائع والوكـاالت نـوازل عةسـىوإن كانت ببةدة فالذي يف  ،موكله
               مث قــال  ،أنــه نلــف الوكةــل 2وقــول ابــن كنانــة ،لــه ىأنــه يرقضــ نرقــل قــول أصــيومث  .إال ببــد حلــف موكلــه

وإلةـه ذهـب  ،يف حتصةل األقوال والرقول الرابع الفرق بني ميني االستحرقاق وميـني دعـوى الرقضـاء واإلبـراء
          ،ألن الةمــني يف االســتحرقاق مــن متــام العــهادة ؛إىل ابــن الرقاســم ىيبــز  وهــو األ هــر الــذي ،نو املتــاخر 

 .أنظر متامه 3،"ال يتم احلكم إال هبا

       إمنـــا ســـييه الترقصـــري  أقـــول إذا كـــان أخـــذه غصـــياً  ،وقـــولكم ولســـت يف عهـــدة مـــا أخـــذ غصـــياً  
وهــو جنــان ســةدي  ؛وال شــا أن مــا أخــذ مــع اجلنــان املــتكلم فةــه ،فــال خترجــوا مــن عهدتــه ؛يف احلكــم

لتمةـز مـا للسـةد  ،إذ لـو كلفتمـوهم بثيـوت حةازتـه ،أمحد بن عيد الرقادر سييه الترقصـري يف حةـازة اجلنـان
 .بنهالأمحد  ا 

 .أقول قد ترقدم أن الترقصري منكم ال مين ،وقولكم لو اجتهدت يف أول احلال

 ،ات من الطمع واتوف من اتلـ  توريـة مل يـرد هبـا  اهرهـاةبالباف دعاء يل ولكمالوقولكم أن 
تاجــان حمو  ،فــإين وإيــاكم مبرضــة األمــرين مبــاً  ،واهلل رقةــب شــهةد ،أقــول إمنــا ذلــا رجــم مــنكم بالغةــب

ـــذلا         قـــل  ،هبـــاتني اللتـــني حتلةـــت أنـــا وأنـــتم هبـــا يألن مـــن حلـــ ؛للتضـــرع والـــدعاء يف مظـــان اإلجابـــة ب
مـن أحــد  ،فضـال عـن الرقـرى ،ا بلغتـه أو مسبتـه مــن مـدن اإلسـالممـهـذا الزمـان الصـبب فةأن يسـلم يف 
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واهلل يصـلح  ،نا حمتـاج إلةـه مـنكم ومـن غـريكماف ،ن استغنةتم عن دعائي لكمإف ،األمرين أو من كلةهما
 .الرقلو  ونسن النةات

 وف .واهلل امل وأما كون املانع خوف الفتنة فلم يتضح يل إىل اآلن كونه مانباً 
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 [والميراث النكاأل والطالنفتاوى ]

 1[العارية في الصدان]-22

 2نص خطا  ورد من عنـد السـةد اجملةـب فوقـه :ووجد خبط الرقاضي سةدي عيد احل  ما نصه
ألـف سـالم  ،احلـاج عيـد اهلل حممـد بـن سـةد إىل السةد الفرقةه النجةـب واألخ األريـب سـةدي"قال فةه: 

           ن عيـــد الـــرمحن إفـــ ،أمـــا ببـــد ،فـــإين أمحـــد إلـــةكم اهلل الـــذي ال إلـــه هـــو ،علــةكم ورمحـــة اهلل تبـــاىل وبركاتـــه
حـم دفبهـا  اكان ولد باب ،3اختصما إيل يف قطةفة ياتري وبا  حم بن عل يببن العة  عيد اهلل بن أ

                     بنــــــــــهادون الــــــــــذي زعــــــــــم أن الــــــــــيت دفــــــــــع  ،فبــــــــــني لــــــــــه قطةفتــــــــــه ،لبيــــــــــد الــــــــــرمحن يف صــــــــــداق ابنتــــــــــه
ــــــه ال لالبــــــن ــــــدار ابنتــــــه أخــــــذها ،وأنــــــه مل يبلــــــم حــــــني دفبهــــــا ،هــــــي ل                  ودفــــــع  ،فلمــــــا وجههــــــا األ  ل

والينـت يف حجـره وحتـت  ،فخاصـمه عيـد الـرمحن بانـه مل يرقـم علةـه وال أعلمـه ، ا هـذه الـيت عـني األ 
  .وال صدقه يف شيء من دعواه ،رقطةفة األوىل يف مجلة صداقهاوقد قيل  ا ال ،نظره

ومل يرقــم ، إذ قيلهــا  ــا أبوهــا يف صــداقها ؛حــم بالرقطةفــة لينــت عيــد الــرمحنبابــا  فحكمــت علــى
خـر آيف  4الـذي نرقلـه أبـو احلسـن يف ذلـا علـى كـالم ابـن رشـد مبتمـداً  ؛حم حى مات ولدهبابا  علةه

وأمـا التفويـت "فـا لـ ول: لونصـه وال .يف الكالم على احلةازة 6واحلطا  5وابن عرفة ،شهادات املدونة
              ؛أو النصــــف ومــــا قاربــــه ،أو األكثــــر ،فــــال  لــــو أن يكــــون فــــوت بــــذلا الكــــل ،بــــاليةع ومــــا يف مبنــــاه

             .وكــان لــه الــثمن ،فــإن كــان حاضــر اجمللــس فســكت حــى انرقضــى لزمــه اليةــع ،ت الكــل بــاليةعفــإن فــو  
وإن يكــن حاضــر اجمللــس  .مل يكــن لــه مرقــال ال يف غــريه مــع ميــني احلــائز،وإن ســكت حــى مضــى البــام
ــــثمن وإن مل يرقــــم  ،البــــام وحنــــوهوإن مل يرقــــم إال ببــــد  .فرقــــام حــــني علــــم أخــــذ حرقــــه ــــه إال ال            مل يكــــن ل

  7.اه املراد منه "مل يكن له شيء ،حى مضت مدة احلةازة
                                                 

 .63-60الغنةة ، ص -1
 وهو عيد الرمحن بن عمر، كما يتضح من سةاق املسالة. - 2
الرقطةفة: او  ذو خل يفكش، ومجبه: قطف)هتذيب اللغة، حممد بـن أمحـد بـن األزهـري ا ـروي، أبـو منصـور، حترقةـ ، حممـد  - 3

 .26، ص9م، ج2001عو  مرعب، دار إحةاء الكا  البريب، لينان، 
 .ت ترمجتهسيرق أبو احلسن الصغري عيد احل  الزرويلي، صاحب الدر النثري، والترقةةد عل هتذيب الرباذعي. - 4
 .516، ص9املختصر الفرقهي، ج -  5
 .165، ص6مواهب اجللةل، ج  - 6
 .492-491، ص ص9املبةار اجلديد اجلامع املبر ،ج ينظر -  7



 186   الثاني: فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري الرقسم

والشا أن دفبهـا يف الصـداق مبنزلـة اليةـع ألنـه مباوضـة، وأمـا دعـواه أنـه أخـذها مـن بةـت ابنـه 
 للنكاح.وهو الباقد  ،أبةها لكوهنا يف حجر ؛فال تنفبه إن ايتت؛ ألن الكالم مع األ  ال مع الينت

             بــان الرقطةفـــة  :فاجابـــه حــم زعـــم أنــه ســـال الفرقةــه الســـةد امحــد بـــن محــادبابـــا  مث ملــا مســـع ذلــا
مث رفبـه للفرقةـه املـذكور فوافـ  علةـه، مث ذكـر  .فاجيتـه مبـا  هـر يل يلفكتب خصمه سؤااًل وأتى به إ ،له

 ،علـى مـا عنــدكم يل أنـه عرضـه علـةكم فرقلـتم لـه أن الــذي عنـدكم خالفـه، فـإن كـان كمــا زعـم فنيهـوين
             بــل أفــرح  ،وال تظنــوا أيهــا األخ أين آنــف مــن ذلــا ،فــإن كــان هــو احلــ  رجبــت إلةــه ولكــم املنــة علــي

 وكتب حميكم عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به.  ،لسالمبه واهلل على ما نرقول وكةل وا

 ســةديفكتــب إلةــه املخايــب ببــد االفتتــاح: وعلــى شــةخنا النيةــه الفرقةــه الرقــدوة البــامل البالمــة 
             ب ل ـــفرقـــد وقـــف كاتيـــه علـــى ســـؤال يف النازلـــة ويُ  ،وببـــد ،رمحـــة وبركاتـــهو  عيـــد الـــرمحن بـــن عمـــر الســـالم

وأن الفــراش إن أقــام األ   ،فاجيــت علــى مــا  هــر يل ،ومل أعلــم حبكــم صــدر فةهــا ،مــأل اجلــوا  علةــه
               أنــه ياخــذ فراشــه  ،وال حتمــل بــه ،ومل يكــن الصــداق معــروياً علةــه ،اإلعــارة فةــه ىوأدعــ ،اليةنــة ملكةتــه

  رف ويرجــع علــى االبــن برقةمــة مــا اســتح  مــن الصــداق، وهــذا هــو العــان والبــ .ببــد ميــني االســتحرقاق
         وال يعــهد أنــه علــى الباريــة ،فةيبــث بــه يف أســيا  اجلهــاز ،الــزوج املتــاع مــن أهلــه عنــد البامــة يســتبري

إال مـا كـان مـن خـالص مـال  ،ورد إلةهـابـل رمبـا أخـرب هبـا يف السـر، وال تتملـا الزوجـة مبـا أُ  ،يف الغالـب
            ة مــدة الينــاء حجــة ترقطــع قةامــه بــه.وأمــا مــا ايــت لــه مالــا يُبــرف فــال تطليــه وال تكــون احلةــاز  ،الــزوج

 ــا يـــدلا علــى قيـــول قولـــه رده و  هــذا مـــا أييــ  علةـــه أهــل البـــرف والبوائــد يف هـــذا العـــان هــو املتيـــع؛
ـــــازة الزوجـــــة  ـــــاو  ،برقـــــر  الينـــــاء ةاَجـــــتحَّ مُ لل ـــــازة ت ،عـــــدم حة                ،رقطـــــع قةامـــــه وتكـــــون يف نةـــــة امللـــــاحة

سـرقط هـذا األمـر  ،ن كاليةع والعراءةت ذلا على ربه يكو ف  يُ الزوج إىل غريه للزوجة  براءإوجه ولو كان 
ــــة يف هــــذا احملــــل ــــ الــــذيوحكــــم الصــــداق والنحــــل  ،ومل يســــمح أحــــد بباري ــــاكح دائ              ر جتــــرى علةهــــا املن

فــــال يرقــــاس علــــى     ﴾1﴿ىل: اضــــة واملكارمــــة قــــال اهلل تبــــو بــــني املبا
واخــتالف البوائــد يف األمــرين. هــذا مســتند أخةــا يف  ،الفــكاق احلكــم اليــائن ،صــريح اليةــع واملكايســة

وكتــب حمــيكم عيةــد اهلل ســيحانه  .واســتغفر اهلل وأتــو  إلةــه ،ن كــان خط،ــاً فمــن حملــهإفــ ،جــوا  صــدر
 لطف اهلل به.  بن حممد عيد اهلل حممد
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 ،وأبــدى مــن الكــالم بةانــه ،واســتبمل يف الــرد علةــه بنانــه ،أاــأل ملراجبــة الثــاين عنانــه مث إن األول
علةــا أيــه احملــب ألــف و  :قــال ببــد احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ،فرقــال وقولــه الصــوا 

          فهــذه البــادة الــيت أخــرب  إهنــا مبتمــدكم يف اجلــوا  الــذي صــدر مــنكم  ،ســالم ورمحــة اهلل وبركاتــه وببــد
 األنكحــة ولــو كانــت كمــا ذكــر  ألدى إىل فســاد  ،ال نبرفهــا جاريــة يف الــيالد الــيت حنــن هبــا ،يف النازلــة

ملا ذكر  أن املـرأة أو ولةهـا ال يبـرف  ؛وتثيت ببده بصداق املثل ،اليت تبرقد على هذه البادة قيل اليناء
ـــه              وهـــذا جهـــل برقـــدر الصـــداق ،قـــدر صـــداقها إال ببـــد أن  ـــرب الـــزوج مبـــا هـــو عاريـــة ومـــا هـــو ملـــا ل

 .كما ال  فى

 ،قيـل البرقــد أو ببـد أو ،وإمنـا البـادة الـيت تبـرف يف هـذه الـيالد أن يرقـدر الصـداق عنـد اتطيـة 
           ر    زائـــدة علـــى مـــا ُشـــئالـــزوج حـــوا ورمبـــا اســـتبار ،  املـــذكورةئ  مث عنـــد البرقـــد تـــدفع تلـــا احلـــوائحـــوا

أيـام  يمث ببد مضـ ،لصداقها أهنا من مجلة اآلةظن من ر  ؛تواير أهل الزوجة اً رب للفخر وج علةه قصداً 
إذا اايــت احملكــوم علةــه هــذه البــادة مــع أنــه مل يــذكر ملــا حضــر و  .الينــاء تــرد ألرباهبــا بــال نــزاع وال تعــاح

 .نه نكم على ولده بصداق املثلإف ،وال خاصم هبا مبا ذكر ،لدى

رقــول ن ،وقــولكم حفظكــم اهلل أن النكــاح ال يرقــاس علــى صــريح اليةــع ألنــه ميــأل علــى املكارمــة 
يف برقةـة كالمـه  وقـد نـص ابـن رشـد ،وأقل أحواله أن يكون كا ية الـيت هـي حمـ  تـربع ،نبم هو كذلا

  .فتاملوا ذلا وفرقنا اهلل وإياكم ،الذي نرقلنا أوله مبحموله على أهنا كاليةع يف هذا احلكم

 يف احلكـم الـذي بـين علـى البوائـد حـى هذا وأن البلماء هنوا على أنه ال ينيغي للمفـى أن يفـى
إيـاكم  :وكتب حميكم عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به قائال ،واهلل اعلم ،يسال عن عادة بلد املستفى

إمنـا هـي و  ،أو لطلـب الغلـو مبـاذ اهلل أن تكـون لعـيء مـن ذلـا ،تظنـوا أهنـا تبنـتو  أن تنكروا مراجبيت
مـن خـط . مـة سـلا اهلل بنـا يـريرقهم والسـالمصاد علمـاء األهي مسرية سلف و  ،احل  إ هارو  للتفهم
 عيد الرمحن املذكور. يسةدزيد  أيبذكر انه نرقله من خط العة  و  ،املذكور الرقاضي

 1[العبد نكاألإجبار الثيب الحرة على ]-23

 ،مــا ترقــول يف مســالة مــوالة هــوت عيــداً  ســادايت وجــد خبــط الرقاضــي الســةد عيــد احلــ  مــا نصــه:
 ،فلما متايال وجهرا بذلا .هي اةب زوجها عيد قن ففارقهاو  وكان مبها على منه  العةطان ومسيله،
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           مـــع أهنـــا مـــا أبـــت ؛هـــو عيـــدو  فابـــت وقالـــت إهنـــا حـــرة ،لـــب منهـــا أن تـــنكح صـــاحيها البيـــد املـــذكوريُ 
 .وصانتها عن عزة احل فاهانت حريتها للفس   ا عما مها علةه من الفساد فابةا،ةَ ه  ُـ ون .إال مثله

 دفبـاً  ؛أكاف،هـاوموالةها أن جيربوها على النكاح؛ حةث مل يوجد من يرغيها من  سادهتا فافتةت
 ،أل  مــــن فبلــــه إذ قـــد جيــــب يف حرقهــــا، وال مبــــأل للوجـــو  إال جــــرباً  ملفســـدة الزنــــا مبصــــلحة الــــزواج،

دة فبلــه علــى وجــه خــف مــن مفســأ ،ومســالة جربهــا علــى فبــل النكــاح علــى وجــه جــائز وعــدم رضــاها
              1"علةهــــا اوقيــــول هديــــة ولــــو كافــــ":عنــــد قــــول خلةــــل . وقــــد نرقــــل احلطــــا وإمجاعــــاً  وســــنةً   نــــوع كتابــــاً 
ال مــن جهــة أهنــا مفســدة علــى درء مفســدة أعظــم ، العــارع االســتبانة باملفســدة زَ وَّ و قــد َجــ"مــا نصــه:

فنرقــول إن الصــادر منــا مــن جــرب الثةــب احلــرة علــى نكــاح البيــد عصــةان للمفســدة فةــه، والزنــا  2"منهــا
ونرقصــان  ،وإعطـاء البيـد املـال فةـه وضــربه احلـد عصـةان ومفسـدة، فيـدل املــال يف الزنـا مفسـدة ومبصـةة
 بدنه بضر  احلد مفسدة؛ فاستغأل مبفسدة اجلرب عل درء مفسدة أعظم منها وهو الفس . 

              ،فانتيهـــــت يف جـــــوف اللةـــــل فغـــــا  عرقلـــــي يف التفكـــــر ،إين منـــــت فســـــيحان الـــــذي ال ينـــــام مث
فـإذا بطــارق يـتكلم كانـه بـني دافــيت  مث اعـكاين شـيه اإلغمـاء مــع وجـود اإلحسـاس مـن غــري نـوم غعـةين،

 نعد يرقول:اوحاقيت ف

 زجوَّ ـتُ  ال على تزوي  من   أجترب اةيا هل أنت ر 

 فإبلةس الرجةم لكم أمري   اً برأيوعـأحبت  ن نإف

 وإال سوق سلبتكم تيور قولٍ    قل صوا و  فتب وارجع

 فهرولـت مستحسـناً  ،مرعوبـاً  فانتيهت من وسنات فكريت فزعـاً  ،راعين ذلا فلما أنعد األبةات
  ،إال مــا نرقلتــه مبــزواً للحطــا  ،أعتمــد علةــه صــرناً  خــذ يف ذلــا نصــاً آل ؛يف هــذا األمــر علــى الفرقهــاء

نسـيت الـنظم إىل يـارق  ،وإن  فر  مبا يؤيد فتـواي ،بائت وعما أمر ،إىل اهلل تائب فاين ن أخطاتإف
وكتــب حممــد عيــد احلــ  بــن حممــد عيــد الكــرمي  .وهــو حســيب ونبــم الوكةــل ،رمحــاين ال إىل واردٍ  ،شــةطاين

 أمنه اهلل يف الدارين.
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             ،ببـــدو  ،احلمـــد هلل وحـــده والصـــالة والســـالم علـــى رســـول اهلل :أســـفله شـــةخنا أبـــو زيـــد فكتـــب
ــــا األبةــــات ــــيت لُ  فــــال شــــا أن تل ــــارق  ال ــــدفع الــــنص الــــوارد  ،نتهــــا يف املنــــام موعظــــة ل ــــت ال ت           وإن كان

 أىر أن من  وأ ن يف نوازله كما سترقف علةه يف الكتا  املصحو   ذا. وقد ذكر ابن رشد  ،يف ذلا
ــــام ــــه مــــا  ــــالف مــــا علمــــه مــــن العــــريبة ،النــــيب صــــلى اهلل علةــــه وســــلم يف املن                     أنــــه ال يبمــــل ،وقــــال ل

 .اليت هي ح  فكةف بغريه ،الر ية ةللخالف يف كةفة ،علةه

                        وأيــــــاً  ،مــــــن غــــــري مةــــــل إىل خملــــــوق ،لكــــــن ينيغــــــي لــــــا أن تنظــــــر يف النازلــــــة ببــــــني اليصــــــرية 
 والسالم. واهلل يوفرقنا وإياك .كان هو الواجب يف كل نازلة

 1[اليتيم المهمأل يكون له حق في التركة]-24

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

﴿       ﴾ 2
 

: بــان أصــل الثلــث الفرقةــه ســةدي حممــد بــن احلــاج عيــد اهلل -فةهــا علــى أمــر الثلــث -وأجــا  
                 حةـــث أوصـــى بـــه لغـــري مالـــا أمـــر نفســـه، ومل جيبـــل املوصـــي قابضـــاً لـــه، أن النظـــر فةـــه للرقضـــاة يولونـــه
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  

ريه، فــإذا خــرج نصــةيه ىل علةــه غــوَّ مُ ـنصـةب فــال يرقســم عــن نفســه وعــن مــن يف واليتــه، بــل يرقــدم علــى الــ
م منهـا، رقـوَّ تَ قيضه من استح  الرقـي  لـه، فةلـزم الوراـة إبـراز الككـة مبحضـر الثرقـات البـدول، وترقـومي مـا يُـ 

                    وقســــمها، وجبــــل مــــا حصــــل للثلــــث بةــــد أمــــني ارقــــة، ويتحصــــن علةــــه باإلشــــهاد علةــــه ببــــد الترقــــدمي 
 أمانتها.  ن جيد من قا  أو مجاعة يُرضى دينها و  له،

                  وأشـــــار ســـــةدي عيـــــد احلـــــ  فةمـــــا كتيـــــه ببـــــده إىل أن املوصـــــى إذا خـــــرج مبـــــا خـــــرج لـــــه معـــــاعاً 
 3 بةنه وبني حمجوره فال منع، لرقوله يف التحفة:

                                                 

 .345-341نوازل الزجلوي، ص ص1 -
 .11سورة النساء: اآلية  - 2
 .54حتفة احلكام، ص  - 3
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 يف قسمة فمنبه منها أشتهر  فإن يكن معاركاً ملن حجر

 مع حظه قصداً فـال امتناعا  إال إذا أخرجه معاعاً 

                  يف املوصــــى لــــه بالثلــــث، وال ميكــــن أن يـــــايت  ــــذا االســــتدراك منــــه يف النازلــــة، ألنــــهوال مبــــأل 
يف املوصــى لــه بــالنظر، وقــد يكــون مثــل الزوجــة واألخ  فةــه العــةوع الــذي أشــري إلةــه، ونــص التحفــة ألنــه

 الكيري، واهلل أعلم.

يف جوابــه  دي حممــد الصــادونيــه عصــريهما وقرييهمــا الفرقةــه ســةدي حممــد عيــد الكــرمي بــن ســة
  علــى أن املعــارك للةتــةم مــن موصــى أو غــريه، إذا قاســم مــن غــري غــم وال حمابــاة، فــإن الرقســمة متضــي 

إن اجتهـد، حضـر  1"دون اإلمـام جـازفـإن قسـم الكيـار ل صـاغر ": ببد الوقوع، قال: لرقوله يف املدونـة
              إذا أراد الوصــــي أن يرقســــم أو ييةــــع مــــا هــــو شــــركة ": األصــــاغر أو غــــابوا. ويف اختصــــار مســــائل الــــربزيل

اهلل أعلـم  2"بةنه وبني الةتةم، فال بد من معورة الرقاضي، وميضي إن وقع دون معورته، إن وقـع السـداد
 اهـ.

             واملصـــلحة  3وفةــه أن اإلمضـــاء إمنـــا يوصـــف بــه ببـــد التبرقـــب والتتيـــع لــه، بعـــرو  وجـــود الغيطـــة
 فةه للةتةم.

                                                 

 -بتصرف -276، ص4املدونة ،ج  - 1
انظــر: فتــاوى الربزيل"جــامع مســائل األحكــام ملــا نــزل مــن الرقضــايا بــاملفتني واحلكــام" ، أيب الرقاســم بــن أمحــد اليلــوي املبــروف   - 2

 .38، ص5،ج2002بالربزيل، حترقة  حممد احليةب ا ةلة، دار الغر  اإلسالمي، بريوت، 
 (. 229م، ص2004بصرية، بريوت،أمحد الفةومي، املكتية الالغيطة: ُحسن احلال )املصياح املنري، - 3
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عـــن الســـلطان، وحةـــث يتبـــذر  مجاعـــة البـــدول يف اليلــد النائةـــة":ويف أجوبــة أيب احلســـن الصـــغري
                    -رمحـــــه اهلل-1ةـــــه ترقـــــوم مرقامـــــه يف كـــــل حكـــــم، مـــــن احلـــــدود والرقصـــــاص، قالـــــه أبـــــو عمـــــراناإلهنـــــاء إل
، قـال:  4عـن الـداودي 3وهبـذا أفـى غـري واحـد، وحكـاه ابـن عةـا " يف تذيةله وابن هالل ،2يف التبالة 

سـاقط الواليـة ، ألن الفاسـ  5كذا إن كان فةه سلطان غري عدل يضةع احلدود، وأعرف مثلـه للسـةوري
 6".شرعاً 

عمـــن مـــات يف ســـفر ومل يـــوص ألحـــد،  7وأبـــو بكـــر بـــن عيـــد الـــرمحن : ســـ،ل أبـــو عمـــرانالـــربزيل
الرفرقة، وقدموا رجاًل فياع هنـاك تركتـه، مث قـدموا بلـد املةـت فرقـام الوراـة وأرادوا نرقـ  اليةـع،  8واجتمبت

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

                                                 

هـ(: الفرقةه احلافا البامل استوين الرقريوان 430أبو عمران موسى بن عةسى بن أيب حاج الَغَفجومي الفاسي الرقريواين) - 1
وحصلت له هبا رئاسة البلم. أخذ عن أبو احلسن الرقابسي،  األصةلي وأمحد بن قاسم، أبو بكر الياقالين. أخذ عنه ابن حمرز، 

. شجرة 252-243السوسي وأبو الرقاسم السةوري. له كتا  التبلة  على املدونة كتا  جلةل.)ترتةب املدارك، ص ص عتة 
 .(158النور، ص

"التبالة  على املدونة" كتا  جلةل أليب عمران، تتيع فةه املدونة بالتبلة  علةها، ومل ُيكمله، تنرقـل عنـه كتـب الفتـاوى كاملبةـار  -2
 (.55 – 54فتاوى أيب عمران الفاسي:  –ه النوازل على مذهب املالكةة والربزيل ) انظر: فرق

 (.1/373ه(، الفرقةه الرقاضي، له ت لةف. ) موسوعة أعالم املغر   575أبو عيد اهلل حممد بن الرقاضي عةا  )ت  - 3
م(الفرقةــه 1048-0000هــــ=402/440-000أبــو جبفــر أمحــد بــن نصــر الــداودي األســدي الطرابلســي، نزيــل تلمســان ) - 4

املتفنن البامل باللسان واحلديث، مل يتفرقه يف أكثر علمه على إمام، وعنه أبو عيد امللا اليوين وأبو بكر بن حممـد بـن أيب زيـد، 
، ص 7ةحة يف شرح اليخاري، واإليضاح يف الرد علـى الرقدريـة )ترتةـب املـدارك، جله: شرح على املويا، الواعي يف الفرقه، النص

وفةـــه أنـــه تـــويف ســـنة  110(164، ص1. شـــجرة النـــور، ج166-165، ص ص 1. الـــديياج املـــذهب، ج104-102ص
 م(. 1048-ه440

لـــه عنايـــة باحلــــديث  هــــ( النظـــار الزاهـــد آخـــر شـــةوخ الرقـــريوان كانـــت460/462عيـــد اتـــال  بـــن عيـــد الـــوار  الســـةوري)ت - 5
والرقــراءات. أخــذ عـــن أيب بكــر بـــن عيــد الــرمحن، أيب عمـــران الفاســي وأيب عيـــد اهلل بــن ســفةان املرقـــري. أخــذ عنـــه عيــد احلمةـــد 

، ص 8الصائو، اللخمي، حسان الرببري، عيد احل  الصرقلي وابن سبدون وغريهم، لـه تبلةـ  علـى املدونـة )ترتةـب املـدارك، ج
 (172، ص1. شجرة النور، ج22، ص2، ج. الديياج املذهب66-65ص

 .168الدر النثري يف أجوبة أيب احلسن الصغري، ص- 6
مــام الفرقةــه املــؤرخ، أخــذ عــن الرقابســي وابــن أيب زيــد 422/423أبــو بكــر بــن عيــد الــرمحن عتةــ  بــن خلــف التجةــيب)ت -7 هـــ(: اإل 

وغريه. له كتا  االفتخار، وكتا  الطيرقات)ترتةب وغريهم. له رحلة للمعرق أخذ فةها عن مجاعة. وأخذ عنه ولده عيد امللا 
 (158، ص1. شجرة النور، ج242-239، ص ص7املدارك، ج

 يف الربزيل: فاجتمع املسافرون. - 8
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  فاجابــا: مــن مــات يف ســفر وموضــع ال قــرار فةــه وال قضــاة وال عــدول، فمــا فبلــه مجاعــة الرفرقــة 
 اهـ. 1"من  بةع وغريه جائز

 [األحباسفتاوى ]

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

لــا وأنــه حضــر لــدي  إعالمــاً  ،ببــد الســالم شــةخنا أبــو زيــد أمــا ببــد :و ــا كاتيــه بــه الرقاضــي
ســةدي عيــد الرقــدير بــن الســةد بــن عيــد الــرمحن بــن احلــاج عةســى والســةد حممــد بــن الســةد عيــد اهلل بــن 

  .هو النائب عن زوجته خدجية بنت أخي الثاين وعن أختهافادعى األول الذي  ،احلاج عةسى

وأن والـــد ذلـــا اتصـــم الثـــاين كـــان قـــد حـــيس حيســـه علـــى أوالده مـــن صـــليه الـــذكور واإلنـــا  
وقـد   ،إحـدامها زوجـة هـذا الرقـائم ،عـن بنتـني فرقـط ،س علـةهم مـات قيـل أبةـهيَّ حَ ُـ مث أن أحد املـ .ومساهم

 .كان جدمها ذكر يف حيسه أن من مات من الذكور فولده يتنزل منزلته

 ،وببـد وفـاة ولـده نـرم بنـيت ولـده منـه ،فا هر زوج الينت رسم الرقسمة الواقبـة يف حةـاة احملـيس
بعهادة السـةد احلـاج عيـد الـرمحن الرقسـطةين أهنمـا أدخلهمـا  آخرورمسا  ،بل أخذتا سهما بني أعمامها

مجـــع  فةـــه أن الولـــدان وقـــع مجبـــاً  آخـــرو . فةـــه أدخلهمـــا وأنـــه إن أمتنـــع فلهمـــا الثلـــث رآخـــو . يف احلـــيس
  .وإن أنفرد صرف للذكر خاصة ،أصناف األوالد

ونزعـا مـن بعـ   ،وأدعى ذلا الزوج أن أوالد صلب احملـيس قامـا أعـين مـن يف قةـد احلةـاة مـنهم
 أخةهما املذكور ما أجنر  ما من احليس وياليهما يف الغلة. 

وأن لـةس  ،فاجابه املطلو  الذي هو الثاين برقوله أن أيب فسر لفا ما أهبمه يف حيسه بتفسريه
 . ن إال ما لينات صليه

وحكـم السـةد  ،فانظر سةدي أرسـام الفـريرقني ،إال أن ما بةد بنات االبن أقدم  ا بةد األعمام 
ــــــه بــــــه مــــــن الكــــــالم ،يف ذلــــــا حممــــــد بــــــن الســــــةد احلــــــاج ــــــت احلجــــــ  ومــــــا  ،ومــــــا زيلت ــــــوتفتامل                       احت

لكونــه  ؛والتفســري األول هــو املبتــرب ،لكوهنــا أقــدم تار ــاً  ؛الينــات أرجــح ةُ َنــي  فوجــدت لَ  ،علةــه مــن البــرف
                                                 

 .91، ص3الربزيل، ج انظر:فتاوى - 1
 .547-546الغنةة، ص2 - 



 193   الثاني: فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري سمالرق

ــآوألن مــا قالــه  ؛غــةللايوافــ        ،ويلغــى البــرف ،فةصــح دخــو ن يف احلــيس ،والنــدم ال يفةــد يبــد نــدماً  راً خ 
 وإمنا يبمل يف اجململ مثل املطل  والبام واهلل أعلم.  ،ال يبمل يف املفسر

غري صريح يف قصده يـوم  هتةلفافتاملت ما شهد به احمليس يف بنيت ولده حممد ف ،وببد :فاجابه
  دخلهــم أهنــم أ :نــه قــال يف إحــدى شــهاديت الســةد احلــاج عيـد الــرمحن الــيت بةــد حفةــد أخةــهإف ؛التحيـةس

      .أو يــــوم صـــــةاحه بـــــذلا ،إيامهـــــا يــــوم التحيـــــةس إدخالـــــهفةحتمـــــل أن يكــــون  ؛يف احلــــيس هـــــذا لفظــــه
ــــــةس ــــــوم التحي ــــــه ي ــــــة أبةهمــــــا يف احلــــــيس مبــــــاً  ،وعلــــــى أن                        أو يف البــــــام  ،نتمــــــل أن يكــــــون نز مــــــا منزل

                    وأمــا الثانةــة فرقــال . مــا لبماهتمــا إذا قــال مــا  مــا إال؛ منهمــا فرقــط كمــا صــرح بــه يف ببــ  العــهادات
 .األرببة االحتماالتوهو أيضا نتمل  ،فةها  ما حظهما يبين أبةهما يف احليس

فهـذا نتمـل  ،العـهادتني قـال فةهـا لـةس لزوجتـا إال مـا أخـذت عماهتـا فإحـدىوما بةد ابنه  
                    فرقـــــــد نفــــــــى  ،لـــــــةس لزوجتــــــــا إال كـــــــذا :لكـــــــن أو مـــــــا أرجــــــــح لرقولـــــــه ،األولــــــــني االحتمـــــــالني أيضـــــــاً 

           ا يـــوم التحيـــةس مـــدخل والـــدمها يف احليســـني مـــامل ينفـــه، مـــولـــو علـــم أنـــه أدخله ،أن يكـــون  ـــا لبماهتـــا
      كمــا صــرح   ،وإمــا االحتمــاالن األخــريان فــال حتتملهمــا لتصــرنه بإخراجهمــا مــن احلــيس اتــاص بالــذكور

                 فظهــــر أن مــــا بةــــد ابنــــه صــــريح يف ختصةصــــهما بــــاحليس البــــام  ،الثانةــــة الــــيت بةــــد ابنــــهبــــه يف العــــهادة 
 فـــال ميكـــن الكجـــةح برقـــدم التـــاري  ألنـــه إمنـــا يكـــون مرجحـــاً  .وإن كـــان يـــدخالمها االحتمـــاالن األوالن

دة السـةد احلـاج لكـن شـها ،اهتمـا فةـه متبارضـةةنوب ،التبار  والتساوي فلم يي  إال الرجـوع إىل البـرف
 .عيد الرمحن فةه متناقضة فال تفةد شة،اً 

فمــا أشــرت فةــه إىل نــص  وأمــا مــا كتيتــه فةــه علــى حكــم الســةد حممــد بــن الســةد احلــاج عيــد اهلل
 فهو حمل لنظر غريي فلةجتهد فةه من وقف علةه كاجتهادي واهلل املوف . استظهرتهوما  ،فبهدته علي

ــــد المُ ]-26 ــــتصــــرف ول ــــة ل فــــي الحــــبل ب  ح  ــــت أن تصــــرفه نياب ــــى يثب ــــه، حت ــــالة ل              حي
 1[عن والده

حتةـــة وإكـــرام  ألـــفحمينـــا يف اهلل وشـــةخنا أبـــو زيـــد علةـــه مـــين  :و ـــا كاتيـــه بـــه الرقاضـــي مـــا نصـــه 
فظهر  ،سةدي ترى رسم حيس أوالد احلاج أيب الرقاسم وما مبه من اإلشهاد باحلةازة ،أما ببد ،وسالم

              فامـــا الســـةد نـــاجم فرقـــد قـــال ،احلـــ   ـــن شـــهد بـــه استحضـــرتيل ببـــد التامـــل يف بةنـــة احلـــوز ببـــد أن 
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ه وال يــدري أذلــا التصــرف ألبةــ ،زدراعأنــه شــهد بتصــرف ولــد احملــيس يف احلــيس بــالرقطع واحلصــد واال
 ،أعمــى والواقــف حةن،ــذٍ  ،س يــامر يف ذلــا وينهــى أوالً ي  حَ ُـ وال كــان األ  املــ ،أو لنفســه ،قفاوهــو كــالو 

 ،فـاألوالن أديـا والثالـث منرقولـة عنـه لتبـذر أدائـه بـاملر  ،وتاببه على ذلا حممد الرقراري وعيـد ا ـادي
 .واآلخرون من شهود احلةازة ماتوا

 ،فاجلهل الئح مـن شـهادهتم ؛يف ح  األحةاء اكلها أمفاقتضى نظر العرع يرح تلا العهادة  
فالعــهادة  ،تصــرفات إلــةهمالنــه يســند إوكــون احملــيس أعمــى مــن املبلــوم أن األعمــى إذا كــان لــه أوالد ف

وأمـــا يف حـــ   ،االســـتداللفةســـرقط هبـــا  ،االحتمـــالوإال يرقهـــا  ،حةن،ـــذ حتتـــاج إىل متةةـــز التصـــرف ملـــن
 .كنهاألموات فلبدم حصول األداء مع مت

 ،فــإذا أايتوهــا فــذلا ،فةكلــف األوالد إايــات احلةــازة ،مث ييرقــى ببــد هــذا رســم احلــيس كمــا هــو 
             وقــد نــوزع الوراــة  ،و ــا ييطــل بــه أيضــا ســرقو  احلــدود منــه ،فةيطــل لبــدم احلةــازة ؛وإال فاالستصــحا 

 ن كــان معــتهراً إفــ ،3ونــوازل ابــن رشــد 2واملبةــار ،مــن األحيــاس 1يف ذلــا فةيطــل كمــا يف نــوازل الــربزيل
                فهــــو يف حةــــز  ،باجلنــــان الفــــالين ومل يوجــــد مــــن يرقــــول أنــــه بــــذلا أشــــتهر فةمــــا ســــلف يــــوم التحيــــةس

 وهذا ما  هر يل أنظره وتصفحه.  ،لا أشتهر فةما سلفوشهرته له اآلن ال يرقضي أنه بذ ،ما مل ند

فامـــا شـــهادة الســـةد نـــاجم الـــذي شـــهد  ،الســـالم علـــةكم أيـــه احملـــب ورمحـــة اهلل ،فاجـــا  وببـــد
         إذ األصـــل  ،ألن األصـــل أن تصـــرفه لنفســـه حـــى يثيـــت أنـــه تصـــرف ألبةـــه ؛بتصـــرف الولـــد فهـــي عاملـــة

وأما الذين مـاتوا فةكتفـي بالـدفع  ،وكذلا من تيبه على ذلا ،يف البرقود الصحة حى يثيت ما ييطلها
وال يضـر عـدم أدائهـم  ،على خطويهم على الوجه املبلوم يف الرفع على خط العاهد الغائب أو املةـت

 .وال أعلم يف ذلا خالفاً  ،يف حةاهتم إذ ال جيب علةهم األداء حى يطاليوا بذلا
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ايــت حــدودها بــالرقطع أو بالســماع الفاشــي بعــريه   نإفــ ،ســةوأمــا عــدم حتديــد األمــالك احمليَّ  
              بطــل حةن،ـــذ ،فةـــه أهــل احلـــيسنــازع وإن مل يثيــت ذلـــا و  ،كفــى بـــذلا عــن ذكـــر حــدودها يف الرســـم

 .كما نرقلت عمن ذكرت

               اخل مـــن قولـــه يف جـــوا  لـــه أيضـــاً ...وأمـــا عـــدم حتديـــد األمـــالك :قلـــت أنظـــر مـــا  ـــالف قولـــه 
 .1ما يـدل لـه وأشار لذلا الربزيل ،الثالثة ببد هذه أن اجلهل باحلدود يرقدح يف صحة احليس يف الورقة

 .وكتب حممد عيد البزيز اليليايل

 2[إعا لم يوافق النصوص حكم التحكيملالقاضي  عدم اعتبار]-27

             وجــد: وببــد، قــد حضــر لــدي كاتيــه الســةد حممــد عيــد الــرمحن  علــى حســب مــا نــص املعــاو ر
    دعى األول ابــن ســةدي عيــد الرقــادر بــن أيب نــي، وبابــا أمحــد بــن عيــد البزيــز بــن احلــاج حــين، فادلةــا، فــ

                 أن عمــــه الســــةد حممــــد كــــان حــــيس حيســــاً علــــى أوالده، ووكلــــه علــــى قيضــــه، وحــــازه حةاتــــه وتصــــرف
 .احلياسة على فترقاررا فانتزعه منههذا،  بةد خصمهفةه ألوالده بانواع التصرفات وهو 

وادعــى الثــاين أنــه حتــاكم فةــه مــع حــاكم مبــه، فحكــم بــيطالن احلــيس، ورجوعــه مريااــاً، فــا هر 
منهـا: أنـه كـان حـائزاً احلكم الذي ادعاه وقرأته، فإذا ميناه على إلغاء احلةازة اليت أ هرها األول؛ ألمور 

            س، وأنـــــه البـــــد مـــــن ايـــــوت علمـــــه بانـــــه احلـــــائز ي  حَ ُـ للحـــــيس قيـــــل التحيـــــةس بالعـــــركة والنةابـــــة علـــــى املـــــ
 .أن احمليس مل يتخل عنهو  ببد التحيةس،

                  يبتــــرب يف علمنـــــا،  هر حةازتــــه، فــــإذا هـــــي كمــــا ينيغــــي و فاوقفــــت خصــــمه علــــى احلكـــــم، فــــا 
انطوت علةه فهومنا، وما اشك  احلاكم من البلم بانه هو احلـائز وقيـول الوكالـة، وأن احلكـم شـيء وما 

                مـــا وقفـــت علةـــه بةـــد مـــدعي الصـــحة، وذلـــا عنـــدي غـــري ســـديد وال تســـاعده النصـــوص،  زائـــد علـــى
             إذا البلـــم و  ،3ســيأمــا عــدم اعتيــار قيـــول الوكةــل للوكالــة تصـــرناً يرقــف علةــه مـــن أراده يف عملةــات الفا
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            ا كـــان مـــن التخلـــي الـــذي قـــام مـــ أمـــا كـــون، 1بانـــه هـــو احلـــائز  الفـــه مـــا يف املبةـــار، والتةســـري والتســـهةل
وحوزمهــا األول   املســاقيو  املســتاجر وقــول خلةــل: ،2بــه الوكةــل ملغــى نكــم علةــه حــد ابــن عرفــة للحــوز

 3"ييرقى فةه.، وصح معاعاً، وحةز جبمةبه من أن كايف

  عنــدك مــن اليةنــات، فــادعى حججــاً، فانتظرتــه ملــا حضــر، فظهــر  فرقلــت لــذي احلــاكم هــات مــا
ـــرمحن بـــن بابـــ         علـــي  ايل منـــه البـــز واللـــدد، فابطلـــت دعـــواه، مث قـــام عنـــد ذلـــا بـــابن الركراكـــي وعيـــد ال

، فاجلتهــا  مــا 4واتبــن احلــاج حــين يــدعةان ألن عنــدمها مرقــال يف فســاده، وادعــوا بةنــة غائيــة باســفل تــ
ســـيبة أيـــام فحضـــر ســـيبة أيــــام، فحضـــرا ببـــد األجـــل وأ هـــرا رســــوماً فةهـــا مـــراجبتهم لعـــهود احلــــيس 

             فلمـــا فهـــم مـــين ابـــن الركراكـــي عـــدم اعتيـــار  .والتخلـــي، فاجلـــل مـــنهم مل ينحـــرف عـــن شـــهادهتم األوىل
كتيوا مـا عنــدكم وأعطـوين نســخة أنـتم عنــدكم خالفـه، فــا ي و قــال أنـا عنــدي حكـم الرقاضــ ،مـا اسـتظهره

 .غريه ، هذا آخر ما قاله وادعاه ومل يدع  أراجع هبا الفرقهاء

وغاضيين برقولـه هـذا فرقمـت وتـركتهم، فـذهب خصـمه للسـةد حممـد عيـد الـرمحن أيامـاً مث رجـع  
وأد علــــي ويلــــب مــــين أن أحكــــم لــــه، فخفــــت إن منبتــــه  ــــا وجــــب لــــدي أن يبــــاقيين ريب، فاســــبفته 
                واشـــكيت علةـــه أن ال أحكـــم حـــى أشـــاور أهـــل البلـــم، فـــإن قـــالوا بوجـــو  احلكـــم فبلـــت، فعـــاورت

فحكمت عند ذلا بصحة ذلا احليس، وأوجيـت  ا مبحوله، فاجابين كما باسفل العورى يرقاويه،كم
 نفوذه حكماً فارضاً إمضاءه سيل السنة، وأوجب البمل مبرقتضاه، وكتب نائب والده حممد عيد احل .

أحـد حبجـة نتـاج  يـدع  ُمَعاور: وببـد فالواجـب: احلكـم علـى مـن ذكـر إن مل ـونص مـا كتـب الـ
 كتب حميكم عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به.و  اإلعذار إلةه فةه،ه، و النتظار 

                                                 

 .323التةسري والتسهةل، ص - 1
، 08قال ابن عرفة: "وحرقةرقته رفع خاصةة تصرف امللا فةه عنه بصرف التمكن فةه للمبطي أو نائيه".املختصر الفرقهـي، ج - 2

 .452ص
 . وفةه كثري من االختصار والترقدمي والتاخري.166ينظر خمتصر خلةل، ص - 3
 جنو  توات - 4
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 1[ولد البنت مفهوم ]-28

                ،وعلـــى مـــن تلـــده مـــع رجـــل مســـاه ،لـــه علــى ابنتـــه ســ،ل كاتيـــه وفرقـــه اهلل عـــن رجـــل حـــيس خنـــةالً 
قـال  ؟وال يكـون ألوالد اإلنـا  شـيء منـه ،فهل يكون كذلا ألوالد أوالدها ببد موهتا وموت أوالدهـا

دخـل ولـدها الـذكور  ،من قال داري حيس على ابنيت وولـدها وقال ابن الرقاسم يف" :يف خمتصر املتةطةة
قـال  ،أنثـى وأكـان  وال شيء البن بنت ذكـراً  ،فان ماتوا كان ألوالد الذكور ذكورهم وإنااهم ،واإلنا 

 .2"اللخمي وهو أحسن ونرقله غريه واهلل أعلم

 الينةوالسةد عمر بن عيد الرمحن التن ،وأجا  ببده بصحة اجلوا  الرقاضي سةدي عيد احل  
 . ن بن سةدي حممد الباملوالسةد عيد الرمح ،وسةدي حممد بن عيد املؤمن

 3[ل احتياج البنات لدخولهن في حبسه على أوالدهب  ح  إشتراط المُ ]-29

ـــــن 4وســـــ،ل ـــــه إن احـــــتجن 5االب ـــــات فة               ،عمـــــن اشـــــك  يف حيســـــه علـــــى أوالده يف دخـــــول الين
يــاكلن فـاراد ببــ  إخـواهنن بةبــه و  ،ةــع يـايت بــثمن كيــريوإن ب   ،البـامو ـن جــدار ال تكفـةهن غلتــه مؤنــة 

هنن و  فـإذا انرقضـت أخـذن مـا مُيـ ،قـال يـاكلن غلتـهو  ،ببضـهم ذلـا أذو  ،6وإن انرقضـى دخلـن فةـه ، نه
ــــاين .لتمــــام البــــام مــــن احلــــيس ــــع قــــول األول أو الث ــــدهن ،  أو  ــــن الــــدخول مطلرقــــاً  ،فهــــل يتي                كــــان عن

 أم ال؟جدار 

فـإن شـهد  ،فةبمـل بـه ،عـرف بلـد احملـيسيف  فةه مـا يبـد احتةاجـاً  ىاالحتةاج يراع إن :فاجا 
                 وإن شــــــهد بانــــــه غــــــري حمتــــــاج  ،حظهــــــن أخــــــذن ،البــــــرف بــــــان مــــــن عنــــــده مــــــا ذكــــــر يســــــمي حمتاجــــــاً 

 .اهلل اعلمو  .مل يكن  ن شيء

                                                 

 .505الغنةة ، ص - 1
اختصـــار النهايـــة والتمـــام يف مبرفـــة الواـــائ  واألحكـــام، علـــي بـــن عيـــد اهلل املتةطـــي، خمطـــو  مبكتيـــة جامبـــة امللـــا ســـبود، قســـم  2

 .248.ل129املغر ، رقم املخطويات،
 .502الغنةة، ص  3
 السائل هو الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي. 4
 يبود لفا االبن يف الغنةة على حممد بن عيد الرمحن بن عمر. 5
 يف احليس.أي  - 6
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 1[أم يكفي وضع اليدهأل يشترط لصحة الحبل ثبوت ملكية المحبل للحبل، ]-30

لــدالئل الــيت أتةنــا هبــا يف حــل لوأنــه قــد برقــى علــى احليةــب التبــر   :نصــه فةهــا شــورى ملخصــاً 
ــــــن رشــــــد إشــــــكاالً  مث أعــــــر  علةــــــه اانةــــــاً  ،احلكــــــم األول بالصــــــحة أو اإللغــــــاء                       الح يل مــــــن قــــــول اب

            ومـــا عارضـــه 2"وملـــا احملـــيس ملـــا حيســـه اخل ،ةسحيـــإال ببـــد ايـــوت التيرقضـــي بـــاحليس ال ":يف جوابـــه
         فرقــال املالكةــة ،وذكــر العــة  ترقــي الــدين علــى املالكةــة مــا ذكرتــه قيــل وأســتيبده :مــن قولــه يف التيصــرة

 ،قال وهذا ببةد .يريد إىل حني صدور الوقف ؛عنده امللا واحلةازةلةس للرقاضي أن نكم حى يثيت 
  .3هبا يف املبامالت ىتفك  والةد يُ  ،وفةه تبطةل احلرقوق

        غـــــري املـــــالكي  واعـــــكا  ،ففهمـــــت مـــــن هـــــذا أن العـــــة  ترقـــــي الـــــدين لـــــةس مبـــــالكي املـــــذهب
 ،يف كثــري مــن املســائل الفخــالتألن املــذاهب كلهــا شــاهنا  ؛علــى املــالكي ال يكــون حجــة ألهــل مذهيــه

نــاق  أقــوال  اعتيــارهن كــان علــى مبــأل إفــ ؛وألي غــر  أورده ،وال أدري ملــاذا ســاقه صــاحب التيصــرة
وتيـني  .رتفـعا وإن كان منه اسـتطراداً  ،وايت اإلشكال ،عةون أهل مذهيه وحصل التبار  بني األقوال

 .ومـا الـذي يصـةب سـهما مـن الـذي اسـتهدفه لـا مـن الرقـولني ،الصوا  مبا الذي نت  إلةـه فهمـا
ــســتل الفكــر مــن عنــد اإلشــكال فهــل يتبــني يف ايــات امللكةــة أن يثيتهــا العــهود للمُ اذلــا فــإذا              ،سي  حَّ

 ،د كـذا ألوالد فـالنكـان يرقـول أن األصـل الفـالين حـدو   ،أو يكفي يف ذلا اإلمجال مـن غـري ختصـةص
 . ؟ولو مل يسم احمليس وال عةنه فةخرج من ذلا شهادة مبلا جملهول اخل

فالبــذر يف عــدم تتيــع فصــول العــورى وحتديــد اليحــث فةمــا نتــاج إىل اليحــث  ،وببــد :اجلــوا 
وجـوا   ،من إقراء وجتويـد يلكادف األشغال عل ؛اتاير معتغالً  فمنها كون رسولكم قد يصاد ،فةه
 .واهلل يرشدنا وإياكم للصوا  ،فاقتصر الرقدر احملتاج إلةه ،لذلا ىفال ميكن التفر  ي،ترد عل لة،أسعن 

                   ين تصــــفحت التيصــــرة فلــــم أقـــــف إمــــن كـــــالم ترقــــي الــــدين فــــ وأمــــا مــــا نرقلتمــــوه عــــن التيصــــرة 
أن تبةنوا احملل الذي نرقلتم منه من كتا   ،كتا نرقلتم من  والذي ينيغي لكم إذ  ،على ذلا يف مظانه

ـــهبـــا   أو فصـــل أو           ألن أكثـــر مســـائلها ال تنضـــيط  ال ســـةما التيصـــرة ،لتخـــف امل،ونـــة علـــي يف مراجبت

                                                 

 .519الغنةة، با  احليس، ص 1
 .137، ص2شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام، ج2
 .125، ص1حكام،جل األقضةة ومناه  األتيصرة احلكام يف أصو ينظر  -3
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وإن كـان املـراد بـه ابـن دقةـ   ،حم  فهو شافبي ،1مث إن كان املراد ترقي الدين السيكي .يف با  مبني
               مث ببـــد تســـلةم حبثـــه ،وكـــل أصـــحا  مـــذهب يـــدعي أنـــه علـــى مذهيـــه ،نـــه يفـــيت يف املـــذهينيإف 2البةـــد

وكثـــرياً مـــا ينرقـــل  ،ألن الرقاعـــدة أن اإلشـــكال ال يـــدفع اإلنرقـــال ؛فـــال يـــدفع املنرقـــول عـــن أهـــل املـــذهب
وال يبـد . مذهيه ال سةما يف احلكم على الغـري اتياعواملرقلد حسيه  ،عن أهل املذاهب صاحب التيصرة
الكي املرقلد فكةف يبدل امل ،حى يتوقف يف احلكم مبخالفة لتصرنه بانه مذهب املالكةة ما ذكره قوالً 

 ؟عن غريهم فضالً  ،الصرف عن مذهب إمامه إىل استعكال يورده أهل مذهيه

وأما إايات امللكةة املبترب يف النازلة فهو شهادة العهود بان ما أدعاه الرقائم باحليس أنه حيس   
 ال مرقتضاه فرقط واهلل املوف .  هذا صريح كالم ابن رشد ،سي  حَّ للمُ  كان يوم تاري  التحيةس ملكاً 

 3[لب  ح  إثبات المر  المخوف في المُ ]-31

 ،وما هـو املخـوف الـذي مينـع صـاحيه مـن التصـرف ،الة يف احليس أو احلوز يف حالة املر مس
              مـــن أوالد البالمـــة ســـةدي 4وقـــع فةهـــا تراجـــع بـــني الفرقةهـــني ســـةدي عيـــد الكـــرمي بـــن أمحـــد التمنطةطـــي

وجـدهتا  ،الينةالتنـ والعة  أيب عيد اهلل سةدي حممـد بـن العـة  سـةدي عيـد الـرمحن بـن عمـر ،أيب ني
 .خبطهما

             مـــن عيةـــد اهلل تبـــاىل حممـــد عيـــد الكـــرمي بـــن أمحـــد :نـــص مـــا كتيـــه األول ببـــد ســـطر االفتتـــاح 
     ألـــف ســـالم ،رمحـــه اهلل إىل ســـةدنا وابـــن ســـةدي شـــةخنا ســـةدي حممـــد بـــن العـــة  ســـةدي عيـــد الـــرمحن

س ي  حَ مُ لــفرقد  هر يل ولا يف مسالة احليس أن حةازته ال تصـح عـن ا ،وببد ،تهعلةا ورمحة اهلل وبركا

                                                 

هـــ( مـــن علمـــاء العـــافبةة ، ولــد مبصـــر، مث إنترقـــل إىل العـــام ، وويل 756-683ترقــي الـــدين علـــي بــن عيـــد الكـــايف الســـيكي) - 1
هــــ، لـــه تـــ لةف كثـــرية، نـــذكر منهـــا: شـــرح املنهـــاج يف أصـــول الفرقـــه لليةضـــاوي، خمتصـــر ييرقـــات الفرقهـــاء، 739الرقضـــاء هبـــا ســـنة

 .(139، 10. ييرقات العافبةة، ج305-302، ص ص4االبتهاج يف شرح املنهاج.)األعالم، ج
هــ(شة  السـالم املـالكمي العـافبي. أخـذ ابـن املرقـري وغـريه 672-625حممد بن علي بن وهب، ترقي الدين ابن دقة  البةد) - 2

من أهل احلديث، وعن أبةه، والبز بن عيد السالم وغريهم يف الفرقه، له اإلمام، اإلملام، علـوم احلـديث، شـرح عمـدة األحكـام، 
 .(450-442، ص ص3خمتصر ابن احلاجب)وفةات األعةان، ج شرح

 .600-597الغنةة، ص ص - 3
هــ( الفرقةه الصويف، له توالةف نظماً ونثـراً منهـا مزيـل اتفـا 1195حممد عيد الكرمي بن أمحد التمنطةطي املبروف بيا  حدة) - 4

. مبجــم أعــالم 32-31الرقــول اليســةط، ص ص عــن نســب ببــ  العــرفا، ولــه فتــاوى يف األحكــام العــرعةة جنــدها يف الغنةــة)
 ، كتب حممد بن عيد الكرمي( 343توات، ص
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              ن قلــــتم أنــــه ال يكفــــي إال أن ترقــــوم اليةنــــة إفــــ ،وبرقــــى الكــــالم يف وصــــف املخــــوف ،يف مرضــــه املخــــوف
مـع كــون العــاهد  ،واتصـل بــه ذلــا املـر  املخــوف إىل أن مــات ،س وهــو مـري  مرضــاً خموفــاً بانـه حــيَّ 

        ألن األئمــة رمحهــم اهلل وصــفوا املــر  املخــوف فرقــالوا  ؛ يتضــح يلمل فهــذا ،را من أهــل املبرفــة بــاألمــ
 ،ومل يرقولــوا أنــه مــع هــذا يرجــع فةــه إىل األييــاء ،1إنــه مــا أقبــد صــاحيه عــن الــدخول واتــروج والتصــرف

 .2املفلوج اخل :الذي نرقلتموه وكرقول املدونة

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

  .واألصل االستصحا  ،املدعىاليةنة على ف. آخرحبدو  مر  

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

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

ألن  ــاهر هــذا أن  ؛6وحنــوه البــن ســلمون ،5"وإال بطــل ،عنــه قيــل فلســه وموتــه ومــر  موتــه 
 .وأنه خموف ،املر  املتصل باملوت مانع من احلوز

                                                 

 .138، ص4. املختصر الفرقهي، ج663، ص6التاج واإلكلةل، ج - 1
 . 88، ص2املدونة ، ج - 2
 .663، ص6مواهب اجللةل، ج - 3
هــ( الفرقةـه األصـويل املـتكلم. 646-570عثمان بن عمر بن أيب بكر يـونس أبـو عمـرو مجـال الـدين املبـروف بـابن احلاجـب) - 4

مـام العـاذيل العـفاء وغـريهم. وأخـذ عنـه العـها   مـام العـاييب الرقـراءات وعلـى اإل  أخذ عن أيب احلسن األبةـاري، وقـرأ علـى اإل 
، وأخوه زين الدين، الرقاضي ناصر الدين األبةاري، وغريهم. له املختصره الفرعي، خمتصره الرقرايف، الرقاضي ناصر الدين بن املنري

 (271، ص1، شجرة النور، ج289-287،ص ص 2وغري ذلا )الديياج املذهب، ج
جـــامع األمهـــات، ابـــن احلاجـــب املـــالكي، حترقةـــ  أبـــو عيـــد الرمحـــان األخضـــر األخضـــري، الةمامـــة للطياعـــة والنعـــر والتوزيـــع،  - 5

عيد اهلل ابن سلمون فةما جيري بني أيديهم من البرقود واألحكام،  البرقد املنظم للحكام. 449م، ص1998بريوت، -مع د
 ، قريب منه.459-458ص صم،2011مصر،  –الكناين، دار األفاق الغربةة 

علـى أيب احلسـن بـن فضـةلة هـ( إمام يف كثـري مـن الفنـون. قـرأ  741 - 669أبو حممد عيد اهلل بن علي ابن سلمون الكناين) - 6
ــد املغةلــي وابــن املرحــل وغــريهم . قــال احلضــرمي:  وأيب احلســن اليلــويي ومجاعــة. أخــذ عــن أيب الربةــع بــن ســامل، أيب يالــب حممَّ
أخذت عنه كثرياً قراءة ومساًعا. له العايف فةمـا وقـع مـن اتـالف بـني التيصـرة والكـايف وكتـا  البرقـد املـنظم للحكـام فةمـا جيـري 

. 106، ص4. األعـالم، ج397، ص1، شـجرة النـور، ج219، ص 1يديهم مـن البرقـود واألحكام.)نةـل االبتهـاج، جبني أ
 مرقدمة البرقد املنظم للحكام، ص: د(
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فامرهــا  ،كتابــا توقفــت  يفلمــا ورد علــ ،الغلــة فرقــد كنــت أعترقــد أنــه حــ  وصــوا وأمــا توقةــف 
 وال حول وال قوة إال باهلل البلي البظةم . .واجتهدوا وفرقين اهلل وإياكم إلصابة الصوا  ،م إلةكمسلَّ مُ 

 ،وببــد ،وعلةــا أيهــا األخ ألــف ســالم ورمحــة اهلل وبركاتــه :افتتاحــهفاجابــه الثــاين مبــا نصــه ببــد 
 .وسنجةيا علةها حبول اهلل وقوته ،فرقد وقفت على ما سطرته أعاله من األحبا  فةما كنا كتيناه

                        مــــــا قولــــــا أنــــــه يتضــــــح لــــــا كــــــون احلــــــيس أ :فــــــاقول وهــــــو حســــــيب ونبــــــم الوكةــــــل يف الرقــــــول 
مــن أهــل وأن يكــون ذلــا العــاهد  ،أنــه مــر  خمــوف :مــن شــهد بوقوعــه يف املــر  أن يرقــول ال بــد يف

ويهــر ســريرتا مــن دسةســة  ،علةــا ىمسبــا ملــا يتلرقــ ل   اإن كنــت تــروم اتضــاحه فــ ،املبرفــة بــاألمرا 
أن يكــون ذلــا  ، هــر لــا مــن اشــكا  األئمــة يف التربعــات الواقبــة يف املــر  ،ن فبلــتإفــ ،التبصــب

ـــــذلا أن يـــــنص علةـــــه ،املـــــر  خموفـــــاً  ـــــه ال بـــــد يف العـــــاهد ب                 ح وأن اإلمجـــــال ال يفةـــــد وهـــــو مطـــــرو  ،أن
لـم مـن الرقـوانني البرقلةـة وقـد عُ  ،ألن بطـالن التربعـات يف املـر  الزم عـن كونـه خموفـاً  ؛يف با  العهادة

         ،وقــــد علــــم أن العــــر  يلــــزم مــــن عدمــــه البــــدم ،م وهــــو أيضــــا شــــر  يف بطالهنــــاو أنــــه إذا مل يكــــن اللــــز 
ووجـــود امللـــزوم وايوتـــه إمنـــا يكـــون بطـــرق  ،فـــإذا أســـلم وجـــود امللـــزم وصـــح احلكـــم حةن،ـــذ بوجـــود الـــالزم

فيــان هبـــذا الـــدلةل  ،والعـــهادة ال تكــون إال بالتصـــريح ،وهــي املتبةنـــة هنــا ؛اإلايــات الـــيت منهــا العـــهادة
 .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 
 نلبــدم األمــ ؛وإال مل تصــح شــهادته ،ملــزوم ملبرفتــه بــالفرق بــني املخــوف وغــريه إذ شــهادته بكونــه خموفــاً 

فــإذ ال بـد يف العــهادة  ،مرا ملبرفتــه بـاأل ةومبرفتــه بـالفرق واملــذكور ملزومـ ،املخــوف بغـريه لتيـاسا علةـه
ألن املبرفــة  ؛املخــوف بغــريه التيــاسمبهــا مــن  نؤمَ يُــمبرفــة  ؛بــاألمرا  بــاملر  املخــوف أن يكــون عارفــاً 

واملبرفـــة بـــالفرق املـــذكور الزمـــة العـــهادة بتبةـــني  ،بـــاألمرا  الزمـــة للمبرفـــة بـــالفرق بـــني املخـــوف وغـــريه
ـــــ ،املـــــر  املخـــــوف               .وبطـــــالن الـــــالزم يوجـــــب بطـــــالن امللـــــزوم الزم،وصـــــحة امللـــــزوم توجـــــب صـــــحة ال

ــــا مــــا ذكــــرتَ  ــــدلةل البرقلــــي يتضــــح ل ــــه مل يتضــــح لــــا وهبــــذا ال ــــدلةل النرقلــــي فغــــري حمتــــاج  ،أن                 وأمــــا ال
 .له يف هذا احملل
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                               مل يصـــــــــــــــفه :فـــــــــــــــاقول ،اخل...أن األئمـــــــــــــــة وصـــــــــــــــفوا املـــــــــــــــر  املخـــــــــــــــوفوأمـــــــــــــــا قولـــــــــــــــا  
فتبيريك مبـا يفةـد  ،2كما يف خمتصر ابن عرفة  ؛اجيييف روايته على ما نرقله ال 1بذلا إال ابن عيد احلكم

 .مرقتضى الصناعة التبيري بالتبريف ألن زٌ وُ جَ َـ وصفوا ت :كما أن يف قولاٌ، مه  البموم وَ 

             ف رَّ فــاقول إذا وقفــت علــى مــا َعــ ،ومل يرقولــوا مــع هــذا أنــه يرجــع فةــه إىل األييــاء ،وأمــا قولــا 
            قـــال يف تبريفـــه  ابـــن احلاجـــب ؛ ألنبـــه غـــري واحـــد املـــر  املخـــوف  هـــر لـــا صـــحة نرقـــة  كالمـــا

                ومـــــراده بــــالكثري أن يكـــــون املـــــوت  ؛3"واملخــــوف مـــــا نكـــــم الطةــــب بـــــان ا ـــــالك بــــه كثـــــري":نصـــــهمــــا 
وينيغـي  4"اخل ...اجلـر  خبـالف"إىل قولـه  ،عن هذه األشةاء شهري ال يتبجب من حصول املوت مبـه

و ــذا قــال  ،املــوتةــف منهــا خو  5فرمبــا لزمــت محــى الربــع ؛أن يرجــع يف هــذا إىل مــا يرقولــه ارقــات األييــاء
              فمــــا أقبــــده  ،ام والــــربص وذو الرقــــروح واجلــــراحذمــــا املفلــــوج وصــــاحب محــــى الربــــع واجلــــوأ"يف املدونــــة: 

ومـــا ال ييلـــو بـــه ذلـــا فلـــه حكـــم  ،فلـــه حكـــم املـــر  ،مـــن ذلـــا وأضـــناه وبلـــو بـــه حـــد اتـــوف علةـــه
وأمــا " بــا  يــالق املــري : ونصــه يف ،غــري أن فةــه خمالفــة ببــ  األلفــا  لــنص التهــذيب 6."الصــحةح

                  7قبـــــــدهفمـــــــا أ ؛واألبـــــــرص واملرقبـــــــد وذو اجلـــــــراح والرقـــــــروح جـــــــذمواألفلـــــــوج وصـــــــاحب محـــــــى الربـــــــع امل
ـــه فلـــه حكـــم املـــري  ومـــا مل ييلـــو بـــه ذلـــا فلـــه حكـــم  ،مـــن ذلـــا وأضـــناه وبلـــو بـــه حـــد اتـــوف علة

                                                 

ــد عيــد اهلل بــن عيــد احلكــم بــن أعــني ) - 1 ه( الفرقةــه احلــافا، مســع اللةــث، ابــن عةةنــة، عيــد الــرزاق، الرقبنــيب 214-155أبــو حممَّ
وابن  ةبة. روى عن مالا املويا وكان من أعلم أصحابه مبختلف قوله. روى عنه ابن حيةب، ابن منري، ابـن املـواز، ابنـه حممَّـد 

الرئاســة مبصــر ببــد أشــهب. لــه املختصــر الكيــري واألوســط والصــغري، كتــا  األهــوال، كتــا   والربةــع بــن ســلةمان. أفضــت إلةــه
-419، ص ص1. الــديياج املــذهب، ج368-363، ص ص 3الرقضــايا وكتــا  املناســا وغــري ذلــا. )ترتةــب املــدارك، ج

 .(90-89، ص ص 1. شجرة النور، ج421
بـد صـاحيه عـن الـدخول واتـروج، وإن كـان جـذاماً أو برصـاً أو فاجلـاً قال الياجي: صفة اتوف ما رواه ابن عيد احلكم ما أق - 2

ولةس اللرقوة والريح والرمد إذا صح اليدن كذلا، وكذا ما كان من الفاجل والربص واجلذام يصـح مبـه بدنـه ويتصـرف. املختصـر 
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                         وحنـــــــــــــو مــــــــــــا البــــــــــــن احلاجـــــــــــــب  ، 1."يتصــــــــــــرف اجلــــــــــــذامفــــــــــــر  مفلــــــــــــوج أو يـــــــــــــابس  ،الصــــــــــــحةح
أنـه مرقةـد  :ومل يرقولـوا ،وقـد سـلمه شـارحوه 3."حكم الطب بكثرة املوت بـه  يمر وعلى " :2املاتنقول 

عـــن املســـائل امللرقويـــة يف شـــرح  مـــا نرقلـــه احلطـــا  :4"وينيغـــي اخل":وحنـــو قولـــه يف التوضـــةح ،مبـــا ذكـــرت
        ك ا ــالويرجــع فةـه إىل مبرفــة الطيةــب بــان  قـال يف املســائل امللرقــو "ونصــه :  5"وعلــى مــري  اخل":قولـه
                ،ومل  صــــوا ببــــ  األمــــرا  بــــذلا األييــــاءفانــــت تــــرى تبمــــةمهم يف الرجــــوع إىل قــــول  .6"كثــــري  بــــه

وال يلــزم مــن عــدم التبــر  لــه عــدم  ،روايتــه الرجــوع إىل قــول األييــاء مل تنــف   مــع أن ابــن عيــد احلكــم
فال يرقال أنه عـرف  ،ه تبريف املر  املخوفيبدانه ك ؛وإال فاتته كثري من األمرا  املخوفة، الرقول به

بــل مــراده  ،ألنــه يلــزم علةــه فســاد عكــس التبريــف ويــرده وهــو بايــل ؛الــيب  وتــرك الــيب  كمــا تومهتــه
وهـــو أن كـــل مـــر  أقبـــد صـــاحيه عـــن الـــدخول واتـــروج  ؛تبريـــف املـــر  املخـــوف مبـــا ال جيهلـــه أحـــد

وهـو مـا يفةـده   .هذاعلم فهو خموف و  ،والتصرف لعدته وإضنائه وإضجاعه له حى خةف علةه بسييه
 ،وغـريهم يكـون مـ ل التبـريفني واحـداً ، 9وصـاحب الفـائ  8وابن سـلمون احلسن وأيب ،7كالم التوضةح

 .وهو واضح ،ويكون الرجوع لرقول األيياء فةه متبةناً 

ـــــا  ـــــال أدري مـــــا مـــــرادك بـــــه ،اخل ...وقـــــول املدونـــــة :وأمـــــا قول ـــــا حتـــــت  بـــــه ملـــــرادك ؛ف                     ؛وكان
 .وإمنا هو حجة علةا ال لا إن فهمته

فـــاقول هـــذا وهـــم  ،لبلـــه يف املـــر  الـــذي ال نـــص فةـــه ن نـــص املســـائل امللرقويـــةإ :وأمـــا قولـــا 
وصـرت   ،إن كان مرادك نص األيياء فهـو مـا فـررت منـه ؛ألن قولا ال نص فةه ؛فاحش وغفلة  اهرة

                                                 

حممــد األمــني ولــد حممــد الســامل بــن العــة ، دار اليحــو  للدراســات التهــذيب يف اختصــار املدونــة، أيب ســبد الربادعــي، حترقةــ   -1
 .364-363، ص ص2م، ج2002اإلسالمةة وإحةاء الكا ، اإلمارات البربةة املتحدة، 

 خلةل بن اسحاق اجلندي املالكي.صاحب امل  يبين  - 2
 .173، 1خمتصر خلةل، ج - 3
بن موسى املالكي، حترقة  أمحد بن عيد الكرمي جنةـب، مركـز جنيويـه  التوضةح يف شرح خمتصر بن احلاجب، خلةل بن إسحاق - 4

 .257، ص6م، ج2008للمخطويات وخدمة الكا ، 
 .178خمتصر خلةل، ص -5
 .663، ص6مواهب اجللةل، ج -6
 .254، ص6التوضةح، ج - 7
 .535البرقد املنظم للحكام، ص - 8
 .339،ص1املنه  الفائ ، ج - 9
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                   ،وإن كـــان مـــرادك نـــص األئمـــة علـــى قولـــه كونـــه خموفـــاً  .كمـــن فـــر مـــن الســـحا  وجلـــس حتـــت املةـــزا 
وفةــه وقــع االستعــهاد بكــالم  ،م أهــل املبرفــة بالطــب بكثــرة املــوت بــهفــإهنم مل ينصــوا إال علــى مــا حكــ
                يف النازلــة خمــوف وقــع  املــر لكــن ال نســلم أن  ،ســلمنا مــا ذكــرت املســائل امللرقويــة كمــا يف احلطــا 

التصــرف مــع كــل واحــد  صــحةمــع وكــذا اإلقبــاد  ،إذا مل يرقــع الــنص علــى البمــى أنــه خمــوف ؛فةــه الــنص
ـــل بـــه يف املرقبـــد لرقةـــل بـــه يف املرقطـــوع الـــرجلني  ،منهمـــا ـــدين ببـــد الـــربء ،اأحـــدمه وأولـــو قة                 ،أو مـــع الة

 وال قائل به. 

م أن التـربع سـل  لكـن ال نُ  ،ملَّ َسـاخل فمُ ...فمن أدعى أن املري  على ذلـا الوصـف :وأما قولا
 ،ونافةهـا علةـه اإلايـات ،ألن األصـل يف البرقـود الصـحة ؛اليةنـة ومـن أدعـاه فبلةـه ،وقع يف مـر  خمـوف

 .وإاياته إمنا يكون مبن له متةةز بني األمرا  كما ترقرر ،وال سةما مع يول ذلا املر 

فـــاقول مـــا قلـــت حـــ  لكنـــه  ،اخل...ه إن فرضـــناه املـــر  املتصـــل بـــاملوتوهـــذا كلـــ :وأمـــا قولـــا 
فتحتــاج يف النازلــة إىل مـــن يعــهد بــان مـــوت  ،نتــاج إىل مــن يعــهد بـــان املــوت وقــع منــه ال مـــن غــريه

 ؛اإلقباد والبمـى ةلبدم ايوت خموفة ؛احمليس املذكور حصل من أجل عماه وإقباده وبسييهما وقع موته
وال حجـة  ،يا  فـافهم مبـأل قولـا منـهلكثـرة األسـ ،وال يلزم من حصول املوت مـع اإلقبـاد كونـه خموفـاً 

ن مرادمهــا مبــر  املــوت الــذي وقــع بســييه ومــن أجلــه إفــ ؛لــا يف كــالم ابــن احلاجــب وال ابــن ســلمون
               ،وحنومهــــا موإال لــــزم عــــدم صــــحة تربعــــات األعمــــى واألصــــ ،ال مطلــــ  املــــر  املرقــــارن للمــــوت ،املــــوت

علـم وكتـب حمـيكم حممـد بـن عيـد الـرمحن بـن عمـر لطـف واهلل أ .إذا اتصل مبوهتما وهـو واضـح الـيطالن
 .اهلل به

 ،برقولــه وببــد ،بــن ســةدي اليكــري   ببــده ســةدي عيــد الكــرمي بــن ســةدي حممـد الصــاداوأجـ 
عـم سـةدي  بـناوأجـا  ببـده الرقاضـي سـةدي عيـد احلـ   .فما قةد مبحوله وأعاله مـن مبارضـته  ـاهرة

               :فرقــــال الزجلــــوي -فتحــــا–حممـــد عيــــد الكــــرمي، وأجــــا  ببـــده ســــةدي عيــــد الــــرمحن بــــن ســـةدي حممــــد
رمحـه اهلل مبحولـه  وببد فما كتيه صاحينا سةدي حممد ابن شةخنا أيب زيـد سـةدي عيـد الـرمحن بـن عمـر

 .لطف اهلل به وبه يرقول وعلةه يواف  عيةد ربه عيد الرمحن بن حممد ،وأعاله صحةح

اعاله من املر  املخوف صحةح وما كتب ب ،برقوله وأجا  ببده سةدي حممد بن عيد املؤمن
 وهو صحةح.
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: املـذكور برقولـه الزجلـوي -فتحـا–وأجا  ببده البالمـة الفرقةـه سـةدي حممـد بـن سـةدي حممـد 
              اخل كالمــه ...منتــه ال تــدل مبجردمهــا علــى اتــوف علــى صــاحيها مــن املــوتاز مفبنــدي اإلقبــاد و  ،وببــد

  ا هو مبحوله يتيني خروجه.

                             ببـــــــــــد افتتاحــــــــــه مـــــــــــن عيةــــــــــد اهلل تبـــــــــــاىل :مـــــــــــا نصــــــــــه آخــــــــــرمث كتــــــــــب األول يف قريـــــــــــاس  
 إىل سةدي وابن سةدي شةخنا سةدي حممد بن العـة  سـةدي عيـد الـرمحن حممد عيد الكرمي بن أمحد

فرقـد ورد علـي كتابـا يف شـان احلـيس الـذي وقـع  ،ألف سالم علةا ورمحة اهلل وبركاتـه وببـد ،رمحه اهلل
كـــان ال يـــدخل وال يتصـــرف فمرضـــه والـــذي  هـــر يل أن هـــذا املـــري  إذا   ،فةـــه األحبـــا  بةـــين وبةنـــا

 وأن األئمــة  صـحةحاً  وقـد قلـتم قـوالً  ،ال منبـه عـن التصـرفإإذ ال مبـأل إلرقـاد املـر  لصـاحيه ؛ خمـوف
 .مل ينصوا إال على ما حكم أهل املبرفة بالطب بكثرة املوت به

يب  مع قولـا قيـل ذلـا ال يرقـال أنـه عـرف الـ ال نسلم أن املر  املتربع مبه اخل :وأما قولا 
 تناق .ال  فى ما يف البيارتني من ال ،وترك اليب 

                   ،لبلـــــــه فةمـــــــا ال نـــــــص فةـــــــه اخل فةمـــــــا  هـــــــر يل أن مـــــــا يف املســـــــائل امللرقويـــــــة :وأمـــــــا قولـــــــا 
  .وإمنا قلت لبله ،بذلا عوإن كان خطا فمن حمله مع أين مل أقط ،فمن اهلل ن كان صواباً إف

ألن العــهود  ؛فهــذا غــري متبــني ،اخل...نتــاج يف النازلــة بــان مــوت احملــيس املــذكور :وأمــا قولــا
                حـــى مـــات فظهـــر  ،أعمـــى ال يـــدخل وال  ـــرج وال يتصـــرف مـــري قـــالوا يف شـــهادهتم أن هـــذا املرقبـــد 

أو أمـرا   آخـرهـو مبهمـا مـر   لبـ ،هذا املر  لةس هـو ألـرد اإلقبـاد والبمـىن من هذه العهادة أ
فـر  : "وإمنا يرقال يف املرقبد أن له حكم الصحةح إذا كان يتصرف كما أشار إلةـه قـول املدونـة ،أخرى
  .وما يف كالما غري حمتاج إىل جليه، البجب من قولا أنه حجة على ال يلو  .1"اخل...مفلوج 

 .وال حـــول وال قـــوة إال بـــاهلل البلـــي البظـــةم ،احلـــ  وإصـــابة الصـــوا  تيـــاعواهلل يوفرقنـــا وإيـــاكم ال
 رزقه اهلل رضاه أمني. وكتب حميكم يف اهلل دائما حممد عيد الكرمي بن أمحد

فالذي  هر يل من كالما  ،وعلةكم السالم وتالةاه وببد :ببد افتتاحه :فاجابه الثاين مبا نصه
 ،لكـن الكمـال هلل ،وما كنت أ ن ذلـا قيـل الةـوم يكـون منـا ،النفس انتصارإمنا هو ألرد  وأخراً  أوالً 

                                                 

 .88، ص2املدونة، ج 1
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قــال  ،عــن عاضــد والتســلةم اريــاً عال مبجــرد مــا يزينــه البرقــل  ،وكــان الالئــ  بــا املراجبــة بنصــوص األئمــة
 :العاعر

 1 ارألناس رأوه باألبص  ترى ا الل فسلممل فإذا

ن قضـــةة إ ،أقـــول ذلـــا منرقـــو  بـــاألعمى ومرقطـــوع األيـــراف اخل ...الـــذي  هـــر يل :وقولـــا
لصـــدق  ؛وهـــي كاذبـــة ،لـــة كـــل مرقبـــد وحنـــوه  ـــن ال يـــدخل وال  ـــرج فمرضـــه خمـــوفئقا مرقولـــا كلةـــة

              ،كمــا مــر  ،لــةس ببــ  مــن ال يــدخل وال  ــرج مبخــوف مرضــه كمــا يف الرقبــود وحنــوه ةةضــتها الرقائلــنرق
            فلـــم تفســـره حـــى نيحـــث  ،وأمـــا التصـــرف الـــذي ذكرتـــه وأن عدمـــه يف العـــخص نرقـــ  ختويـــف مرضـــه

غري أنا إن عنةت به السفر وحنـوه فلـةس كـل مـن عجـز عنـه نكـم علةـه بانـه مـري  مرضـاً  ،مبا فةه
 .أو يف وجوده يف النازلة ،وإن عنةت به غري ذلا فيةنه لنيحث مبا فةه ،خموفاً 

ن ســـلمنا مبرفتـــه حبـــ  إفلـــم نـــره ومـــا أحـــ  كالمـــا بـــه  تنـــاق وأمـــا مـــا أايتـــه يف كالمنـــا مـــن ال 
            وقـــد توقفـــت اآلن  ،ومـــا أ نـــا فـــاعالً  ،فاايـــت وجهـــه وشـــرويه فةـــه دعةتـــهان إفـــ ،التنـــاق  وبعـــرويه

 .على إ هار ما أدعةت عدم خفائه علةا

           جبجبـــةو  ،مبهـــا رهـــذه شرقعـــرقة ال هـــد .اخل...ألن العـــهود ؛فهـــذا غـــري متبـــني :وأمـــا قولـــا
                                        ،يـــــــــــــــدعوا مبرفـــــــــــــــة بالطـــــــــــــــبمل وكةـــــــــــــــف تســـــــــــــــتظهر مـــــــــــــــن قـــــــــــــــول شـــــــــــــــهود  ،ال يحـــــــــــــــن مبهـــــــــــــــا
        ،مـــع أنــــا تســــلم قـــول األئمــــة باالعتمــــاد علـــى مــــا يرقولــــه أهـــل املبرفــــة بالطــــب ،وال شـــهدت  ــــم هبــــا
لةتـا فةا ،ومع جهل العهود يف هذا الزمان كما يبلم ذلا من مارس أحوا م ،وأنه يرجع يف ذلا  م

فصـرت تـدعي أن قـول العـهود املـذكورين يلزمـه  ،ع النـاس مسـتور عورتـاطل ـومل تُ  ،ت شـفتاينبمل تفه 
  وصــرت تيــين األحكــام  ،وهــو ســيب للمــوت ،أو أمــرا  غــري مــا نصــوا علةــه آخــر مــر  أن يكــون مثَّ 

نـا هلل إف، وخـوف يضـة  عـن ترقةـع الراقـع ،وهـذا واهلل فسـاد ،ت دون الصـريح منهمـاعلى لـوازم العـهادا
 وإنا إلةه راجبون. 

فلــم تيةنــه  ،أو غــريه ،يف حــ  املرقبــد لةلحرقــه بالصــحةح واعتربتــهوأمــا التصــرف الــذي  جــت بــه 
وبنــاء احلجــ   ،وحاصــل األمــر مل نــر يف كالمــا مــا ينظــر إال ألــرد الترقــول ،لةهــدم أو يؤيــد كمــا قــدمناه

                                                 

)مشس األنوار ومبادن األسرار يف صالة الرقطب األكرب موالنا عيد السالم بن معةش، اليةت لبيد السالم  بن معةش،  - 1
 (301م، ص2008حممد املرون، دار الكتب البلمةة، 
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 ن تيــني لنــا ببــد هــذا مــا يطالينــا مبراجبتــاإفــ ،بطالنــه أ هــر مــن مشــس الظهــرية نأل ،والــدعاوي الواهةــة
              ببــــد تايةــــد الفرقهــــاء ،وإال ألغةنــــا كالمــــا ومل نتبــــر  لــــه ببــــد هــــذا ،اجبنــــاك حــــى يتيــــني لــــا احلــــ ر 

وكتــب عيةــد ربــه  .واهلل أعلــم ،هــو املخطــقوحــده دون اجلماعــة فأيــه ومــن أعترقــد الصــوا  ر . اهنلأصَّــملــا 
 لطف اهلل به. تباىل حممد بن عيد الرمحن بن عمر

                فرقـــد يـــالع كاتيـــه  ،وببـــد افتتاحـــهببـــد  :مث كتـــب ببـــده الرقاضـــي ســـةدي عيـــد احلـــ  مـــا نصـــه 
ونصــوص  ،إذ مــا قــل وأفــاد خــري  ــا كثــر وزاد ،ذلــا بــال يائــلمــا مبحولــه وأعــاله مــن احملــاورة فوجــدت 

 :يدل علةه ترقسةم الفرقهاء األمرا  قسـمني ؛ن اجملةب الدافع حم  واألول الزاحف ميطلأاألئمة ترقول 
 ،فـــال حجـــر علةـــه أصـــالً  ،م واألرمـــد وغـــري ذلـــاذكـــاألبرص واألجـــ مـــر  ال  ـــاف علةـــه املـــوت غاليـــاً 
فةمنـع  ،فهـو الـذي نجـر علةـه ،حلمر والسل وذات اجلنب وشيه ذلـاومري   اف علةه يف البادة كا

كا يـة ، ـا  ـرج مـن مالـه بغـري عو  ، ا زاد على قـدر احلاجـة يف األكـل والعـر  والكسـوة والتـداوي
فظهـر  ،1"يف الثـه ن مات كان ما فبل  ا مينع منـهإف" :إىل أن قال نرقل ذلا صاحب الرقوانني ؛والبت 

            فاإلقبــاد ؛ال مــن كالمــه رمحــه اهلل أن املــر  الــذي  ــاف علةــه يف البــادة أعــم مــن أن يكــون أقبــد أو
كتــب عيةــد ربــه تبــاىل حممــد  وصـحة واهلل أعلــم. يف كالمهـم وصــف يــردي ال يبــد مــن العــرو  كمــاالً 

 .عيد احل  بن حممد عيد الكرمي

                  امللرقــــب باحلاجــــب ابــــن عمــــه ســــةدي حممــــد الصــــاد  كــــرميوكتــــب ببــــده ســــةدي حممــــد عيــــد ال
             فمــا قةــد مبحولــه وأعــاله  ،وببــد :افتتاحــهمــا نصــه ببــد  ،بــن ســةدي حممــد اليكــري نفبنــا اهلل بــه أمجبــني

 يف مبارضة املبار   اهر واهلل أعلم.

 2حبل بناتها[]قبا األم لغلة  -32

شيء من أرسام بين  إخفاء تلزمه الةمني على عدم ننيَّ ا حَ أن أبَّ  :فاما ما ذكرت :شورى جواهبا
 .فهو كذلا ،بةده ببد تاري  اإلبراء اتصلت إمنالكونه  ؛عمه

 ،بإقرارهـامـن غلـة احلـيس بدفبـه ألمهـن  ،وأما ما ذكـرت مـن أنـه ال يـربأ مـن نصـةب بنـات عمـه
 بــإيالق إاللكــن ال يثيــت رشــدهن  .أمهــنتيــع هــو ويَ  ،تيــع بــهفمــا دفبــه  ــا ببــده يُ  ،ن ايــت رشــدهنإفـ

                                                 

 .212الرقوانني الفرقهةة، حممد بن أمحد ابن جزي، - 1
 .249الغنةة، ص  - 2
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 نــنيَّ حَ  ابَـّـعلــم أَ  إذاوكــذلا  ،أمهــنكــن يــوم الوصــةة يف حجــر   إن ،أو نكــم الرقاضــي برشــدهن ،أمهــن
 .1الذي ال يبترب الوالية ن قيل أحد األمرين على قول ابن الرقاسمهُ دَ ش  رُ 

                           كمـــــــــا نــــــــص علةـــــــــه يف املرقـــــــــدمات  ،هــــــــو يف املهملـــــــــة فإمنـــــــــاوالبـــــــــامني  وأمــــــــا اعتيـــــــــار البــــــــام 
                  فــــال ختــــرج  ،أو مرقــــدم مــــن قيــــل الرقاضــــي ،يــــل أبةهــــاكانــــت يتةمــــة ذات وصــــي مــــن ق    إنوأمــــا " :ونصــــه
              مـــا مل تطلـــ   ،أو تزوجـــت ودخـــل هبـــا زوجهـــا ويـــال زماهنـــا وحســـنت حا ـــا ،ن عنســـتإو  ،الواليـــةمـــن 
 .2"املبمـول بـه ،هـذا هـو املعـهور يف املـذهب ،منـه إيالقهـامبـا يصـح  ،ن الذي لزمهـاااحلجر  ارقاف من

  3.وكرباء أصحابه هذا على قول من يبترب الوالية وهو قول مالا

وهـــو الـــذي جـــرى بـــه  ،يبتـــرب احلـــال وإمنـــا ،الـــذي ال يبتـــرب الواليـــة وأمـــا علـــى قـــول ابـــن الرقاســـم
نــه إف ،ن علـم برشــدهن وقـت دفبـهإولـذلا قلنـا  ،حـا ن وقــت دفـع نصـةيهن ألمهــن إىلفةنظـر  ،البمـل

 .يف الدفع غري متبدٍ  ألنه حةن،ذٍ  ؛يضمن بال خالف

فهـــذا يعـــك  يف  ،موســـرات أهنـــنو ايـــت الفرقـــر  إنومنهـــا  ،يف حماســـية أمهـــن  ـــن :وأمـــا قولـــا 
وأمـا يف حـال كـربهن فـال يعـك  ذلـا كمـا يؤخـذ  ،ن كن صـغرياتإ إال ،وأما الفرقر فلبله غلط ،الةسر

 .4"كمنف  على أجنيب اخل"ذلا من قول املختصر

فةتوقـف  ،نـنيَّ حَ ا مـا دفـع  ـا أبَـّ إمضـاءمـن  بـنيأ نإوأما حماسية األم  ـن  :يف العورىونص ما 
ففـي الوجـه األول الرقـول  ،نـات عنهـائبا وأ ،أن يثيت أهنن يف حضـانتها حـني اإلنفـاق :على أمور منها

  ن حاســيت فةمــا وجــب إأايتــت الفرقــر  إنومنهــا . ويف الثــاين ال بــد مــن اإلشــهاد علــى مــا دفبــت ،قو ــا
            أخواهتمـــــاحظهمـــــا بـــــني  إالفحةن،ـــــذ ال يلـــــزم الرقائمتـــــان  ،موســـــرات وأهنـــــن ، ـــــا علـــــةهن مـــــن اإلنفـــــاق

 .من نفرقتها اخل

                                                 

، ص 2م، ج1988املرقــدمات واملمهــدات، حممــد بــن أمحــد ابــن رشــد، حترقةــ  حممــد حجــي، دار الغــر  االســالمي، لينــان،  - 1
 .350-349ص

 .354، ص2نفسه، ج املصدر - 2
 .350، ص2نفسه، ج - 3

 .165خمتصر خلةل، ص4 - 
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 1[اقتسام الحبل المشاع]-33

     ،ســةدي عيـد احلـ  وغــريه ، نــاقال مـن جـوا 2ووجـد خبـط شـةخنا الرقاضــي أيب عيـد اهلل اليليـايل
فرقــد ســ،ل كاتيــه أ مــه اهلل رشــده عمــا جــرى بــه البمــل عنــدنا وأييرقــت  ،مــا نصــه: ببــد االفتتــاح وببــد

            ،علــى أوالده وأعرقــاهبم س حيســاً عــن كــابر، أن أحــدا إذا حــيَّ  وتواراــوه كــابراً  وحاداــاً  النــاس علةــه قــدمياً 
ــــإن قصــــده مصــــروف مــــن أول وهلــــة إىل قســــمه  ــــنهم قســــمة انتفــــاعف             ،بةــــنهم علــــى برقائــــه معــــاعاً  ،بة

ــــذي أومــــن املبلــــوم عنــــدنا  ــــة أو مهــــا مبــــا 3ييتــــلن ال             واألجنــــة ال تنفــــا  ،فةــــه احلــــيس الــــدور أو األجن
 ،ملصادفته أو مها مبا  لرقول من قال به من أهل البلم ؛ع هذا البرف ويبمل بهيَ تَّ فهل يُـ  ،عن األشجار

 ؟ال يف ذات األشجار ،أو الرقسم ال يبمل إال يف األر  اليةضاء

جيـوز إذا رضـي املوقـوف علـةهم  :ذلـا ال جيـوز، وقةـل :فرقةـل ،بان املسالة ذات أقوال :فاجا 
                      يف جوابـــــه جيـــــربون علـــــى ذلـــــا، والرقـــــول الثـــــاين هـــــو الظـــــاهر، ذكـــــر ذلـــــا احلطـــــا  :أمجبـــــون، وقةـــــل

  6وحممد بن ليابة 5أفى عيةد اهلل بن نب لث، وبالرقول الثا4،ل عنها من هذا املبألس عن مسالة

 

                                                 

 .7، صغاية األماين - 1
هـ( : البامل الفرقةه الرقاضي، أخذ عن حممد عيد الرمحن اليليايل، وابنه عيد 1319أمحد احليةب ابن عيد اهلل اليليايل)ت - 2

البزيز، وأخذ عنه بوفلجة بن عيد الرمحن الكرزازي، عيد الرمحن بن حممد بن حممد عيد الرمحن اليليايل، والكيري بن عثمان 
 .(292-291د النائر، ص ص. الفرق100اليليايل. )النيذة، ص

 (43، ص11أصل اليتل الرقطع )لسان البر ، ج - 3
. ونصه: اختلف يف ذلا على االاة أقوال فرقةل: إن ذلا ال جيوز وقةل: جيوز إذا رضي 408، ص7مواهب اجللةل، ج - 4

 املوقوف علةهم أمجبون وقةل: جيربون على ذلا، والرقول الثاين هو الظاهر، واهلل أعلم."
هـ( اإلمام الفرقةه الثرقة. روى عـن أبةـه، ورحـل حاجوـا ودخـل مصـر وبغـداد ومسـع مـن 297/298عيةد اهلل بن نب بن نب)ت -5

أعالمهم. وأخذ عنه ابنه نب، أمحد بن خالد، ابن أمين، أبو عةسى نب بن عيد اهلل، عيد اهلل املبروف بابن أخي ربةع، حممد 
-114، ص ص1. شــجرة النـــور، ج462، ص1ن نـــب بــن ســلةم.)الديياج املـــذهب، جبــن عيــد اهلل بـــن عيــد الــرب وأمحـــد بــ

115) 
هـ( اإلمام الفرقةه املعاور، روى عن عيد اهلل بن خالد، نـب بـن مـزين، عيـد األعلـي 314حممد بن عمر بن ليابة الرقرييب:)ت - 6

اللؤلـؤي، ابـن مسـرة، أبـو البيـاس بـن بن وهب، أبان بن عةسى، حممـد بـن وضـاح، أصـيو بـن خلةـل، وابـن مطـروح. وأخـذ عنـه 
، ص 6ذكوان، خالد بن سبةد ومجاعة، انفرد بالفتوى ببد أيو  بن سـلةمان ودارت علةـه حنـو سـتني سـنة.)ترتةب املـدارك، ج

 (129، ص1. شجرة النور، ج191-189، ص ص2. الديياج املذهب، ج92-86ص
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ال "قــيف نوازلــه، وذكــر عرقــب ذلــا مــا نصــه:  3بــن ســهلانرقــل ذلــا  2وابــن ولةــد 1بــن ســلةمان وأيــو 
وذلـا موجـود يف مسـائل ، يف قسـمة احلـيس اخـتالف 4قال لنا العة  أبو عيد اهلل بن عتا : الرقاضي
وما نرقـل عـن حممـد مـن ختصـةص الرقسـمة بـاألر  اليةضـاء دون مـا إذا كانـت أصـول  5"وغريها املدونة
                علـى مـا نرقلـه  عمـالً  ،فإنه نمـل عـدم اجلـواز يف ذلـا علـى الكراهـة ،6فةرقتسمون الغلة يف أواهنا ،شجر

ما نصه: اختلف البلماء يف اقتسام احليس قسمة اغتالل وانتفاع، وكـره ذلـا  ه  ةن  ب  يف مُ   ابن عيد الرفةع
 7 "قوم وأجازه آخرون، وجرى البمل باقتسامه لضرر اإلشاعة

مـن غـري ختصـةص  ذكر احليس مطلرقـاً  يف :والح لنا من عيارته فوائد؛ األول ،فاتضح من كالمه
جريـان البمـل  :والكراهـة ال تنـايف اجلـواز، الثالثـة ،بلفـا منـعه قـوم ال عرب بلفـا كـرَّ  :وال تفصةل، الثانةة
  ،هبا ألجل الضرر هبا

                                                 

مام الفرقةه، مسع من البتيب وابن مزين وغريمها، و مسع عنه أبو بكر هــ(اإل301أيو  بن سلةمان بن صاد املبافري الرقرييب)ت - 1
. 92-86، ص ص6اللوايت وأمحد بن مطـرف بـن عيـد الـرمحن وغريمهـا. دارت علةـه العـورى مـع ابـن ليابـة.)ترتةب املـدارك، ج

 (128، ص1. شجرة النور، ج303، ص 1الديياج املذهب، ج
هـــ( قاضـي اجلماعـة. مسـع باألنـدلس مـن برقـي بـن خملـد وغـريه، 317هاشـم بـن خالـد)ت أبو عيد اهلل أسلم بن عيد البزيز بـن - 2

ورحل للمعرق فلرقي املزين، حممد بن عيد احلكم، يونس بن عيد األعلى، الربةع بن سلةمان املؤذن وأمحد الربقي.)شجرة النور، 
 (129-128، ص ص1ج

ـــ( الفرقةــه املعــ486-413عةســى بــن ســهل األســدي الرقــرييب) - 3 اور. أخــذ عــن أيب عيــد اهلل بــن عتــا ، ابــن الرقطــان، حــا  هـ
الطرابلســي، وأجــازه ابــن عيــد الــرب، أخــذ عنــه الرقاضــي أبــو حممــد بــن منظــور، أبــو إســحاق بــن جبفــر، الرقاضــي أبــو عيــد اهلل بــن 

حلكـــام ولـــه عةســـى التمةمـــي، أبـــو حممـــد وأخـــوه ابنـــا اجلـــوزي. لـــه كتـــا  األعـــالم بنـــوازل األحكـــام عـــّول علةـــه شـــةوخ الفتةـــا وا
 (180، ص1. شجرة النور، ج70، ص 2فهرست.)الديياج املذهب، ج

هـــ(الفرقةه احلــافا احملــد  شــة  املفتــني. أخــذ عــن ابــن النجــار، ابــن أيب 462-383حممــد بــن عيــد اهلل بــن عتــا  الرقــرييب) - 4
األصـيو الرقرشـي، ابـن بعـري. روى عـن الرقنـازعي، وأجـازه أبـو ذر ا ـروي. أخـذ عنـه األندلسـةون وانتفبـوا بـه، مسـع منـه ابنـه عيــد 

. شـجرة النـور، 131، ص8،  وأبـو جبفـر بـن رزق. لـه فهرسـة.)ترتةب املـدارك، جالرمحن، عةسى بن سهل، أبو علـي الغسـاين
 (176، ص1ج

نــوازل ابــن ســهل"، عةســى بــن ســهل األســدي،، حترقةــ  حممــد حســن حممــد حســن -النــوازل واألعالم"ديــوان األحكــام الكــربى - 5
 .492إمساعةل، دار الكتب البلمةة، بريوت لينان، دس، ص

: قال ابن أيب زمنني:"وإذا دعا بب  أهل احليس إىل قسمته قسمة اغتالل واعتمار، 447، ص1ج ونصه من املفةد للحكام، 6
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."
ألحكام، ابن عيد الرفةع التونسي، حترقة  حممد بن قاسم بن عةاد، دار الغر  اإلسالمي، مبني احلكام على الرقضايا ةا -7

 .730، ص2م. ج1989لينان،
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مبـا وقفـت علةـه مـن خـط البـامل  هإىل قسـم وحادااً  من صرف قصد احمليس قدمياً  ؛ويدل ملا قلته
             ســم مــن احلــيس بــني أهلــه بــني مســتحرقه، مــا قُ "مــا نصــه:  الرقــدوة العــة  اإلمــام الســةد أمحــد بــن ســامل

فـــإذا مـــات ال تـــرد الرقســـمة  ،وييرقـــى كـــل واحـــد منهمـــا علـــى نصـــةيه ،فـــإن الرقســـمة ال تـــنرق  يف ذلـــا
بـّرد اهلل ضـرنه وأسـكنه  املذكورة علـى مـا كـان يفـيت بـه السـةد الفرقةـه عـامل البلـم سـةدي سـامل بـن حممـد

 ."وكتب أمحد بن سامل، اجلنان فسةحهمن 

             وقــــد كــــان رمحــــه اهلل يف الرقــــرن التاســــع وولــــده يف أول الباشــــر، ووجــــدنا ســــةد البــــامل ســــةدي  
 ببـده، ومـا رأيـت قـط خبـط بنانـه وال مسبـت آاـاراً  ووالـده قيلـه وولـده العـة  سـةدي اليكـري عيد الكرمي

فـــاين املـــذهب وإىل أيـــن أذهـــب، ودع النـــاس حةن،ـــذ يتحملـــون يف ذلـــا مـــا حتملـــوا، واهلل تبـــاىل أعلـــم، 
 والسكوت أسلم. قال ذلا وكتيه عيةد ربه تباىل حممد عيد احل  بن حممد عيد الكرمي لطف اهلل به.

 1[؟ على أخذ البعا وترك البعاالصل  هأل يجول للقادم على الحبل ]-34

، أهنـا مـن مجلـة أحياسـه، آخـربدنـه علـى حرقـوق لـه علـى  شـهد يف صـحةوُس،ل الفرقهاء فةمن أَ 
ووقبـت  .وأمر النا ر علةها برقيضه لذلا منه، ومل يرقةـده يف السـؤال مبـا لـو نـاقش يف أحياسـه وصـدقاته

شتكى احملكـوم علةـه بالضـبف والضـرر، فنـدهبما الفرقةـه إىل تـرك امن أايتها، ف املرافبة فةها ببد موته إىل
                   مث رام الرقةـــــام فةمـــــا تركـــــه، ببـــــد يـــــول زمـــــان، .النـــــا ر لـــــه، ومســـــاحمته يف ببـــــ  ذلـــــا، فامتثـــــل أمـــــره

 ذلا شرعاً؟ إن كان جيوز

ـــن عيـــد املـــ                : بوجـــو  قةامـــه فةمـــا تركـــه مـــن مـــال احلـــيس، منؤ فاجـــا  الفرقةـــه ســـةدي حممـــد ب
 وغريه. 2وأنه ال جيوز له مساحمة فةه، وعزاه لنص احلطا 

، ونصـه: وببـد فمـا ُكتـب بـاعاله صـحةح، وأن الـكك ملـال احلـيس ال جيـوز، 3وبنحوه أفى الوالـد
              ال جيـــــوز، فـــــاليب  املــــــكوك هيـــــة ملـــــال احلــــــيس،  الـــــيب  وتـــــرك الــــــيب علـــــى أخــــــذ  والصـــــلح الواقـــــع

                نـــــع ا يـــــة، امليب شـــــرعي  نـــــوًع ويُـــــرد، فـــــاحرى يف كـــــان اليةـــــع فةـــــه لغـــــري ســـــ وهـــــي ال جتـــــوز؛ ألنـــــه إذا
 وفرقه اهلل آمني. اليت هي لغري عو ، ونصوص املنع مذكورة يف كتب الفروع، وكتب حممد بن أمحد

                                                 

 .308-304نوازل الزجلوي، ص ص - 1
 . وفةها مجع بني الوصي ونا ر احليس يف حكم عدم جواز االبراء.242ص، 7مواهب اجللةل، ج  -2
 حَممد بن أمحد الزجلوي - 3
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 وكتب علةه سةدي عيد احل : وببد فالذي سطر مبحوله، هو الذي يظهر يل. 

؛ وببــد فــاجلوا  مبحولــه ببــدم إمضــاء عيــد الكــرمي بــن ســةدي حممــد الصــاد وابــن عمــه ســةدي
                  الصـــلح يف األحيـــاس، حملـــه إذا كـــان ذلـــا ببـــد ايـــوت التحيـــةس، وأمـــا قيـــل ذلـــا فجـــائز كمـــا صـــرح 

 .2يف اختصار املتةطةة 1رونابه ابن ه

                  احلــــاج عيــــد اهلل: وببــــد فــــاجلوا ، وأن الصــــلح ال جيــــوز وكتــــب فةــــه الفرقةــــه ســــةدي حممــــد بــــن
فةما ايت حيساً، وانسحيت علةه حرمته، وأما قيل ايـوت احلـيس، أو املسـاحمة يف غلتـه الواجيـة صـلحاً 

                     مـــــن متولةـــــه حبســـــب مـــــا تـــــدعو إلةـــــه املصـــــلحة والنظـــــر، كمـــــا نـــــص مـــــا ٍ  جـــــائزٌ  ،اســـــتالفاً ونظـــــراً أو 
 ترقيلـهمُ  لتعـكي يف جـوا  حافـل يف تـرك ببـ  غلـة احلـيس أيب األصـيو بـن سـهل على ذلا يف جـامع
 أهـ. 3اتسارة والكساد

              وال حمـــل الســـتدراكه مـــع الـــذي فوقـــه؛ ألنـــه يف خـــارج النازلـــة، وهكـــذا يرقـــع لكثـــري لصـــغر ســـن،
 علم، أو نظر يف النوازل. أو قلة

              ، قــــال فةهــــا: وببــــد فنــــا ر احلــــيس متصــــرفوقريــــب مــــن جواهبمــــا يف النازلــــة للفرقةــــه ابــــن محــــاد
                عـــــن غــــــريه، وكــــــل متصــــــرف عــــــن غــــــريه، فتصــــــرفه باملصــــــلحة مــــــا ، دون غــــــريه، واهلل أعلــــــم، وكتــــــب 

 .، كان اهلل له آمنيادأمحد بن محَّ 

نـاقش يف أحياسـه وصـدقاته، اإلشـارة إىل أن ذلـا  وفائدة قولنا يف السؤال: ومل يرقةده مبا إذا لو
ــــذي وقبــــت املرافبــــة إلةــــه فةهــــا وهــــو الســــةد عمــــر  ــــه ال ــــة، فكــــان الفرقة ــــع يف نفــــس أمــــر النازل             هــــو الواق

وغلـة، ونفرقـة واجيـة عنـد وجـود  4احلرقوق املعهود بإحلاقها باحليس مـن مـدارات رأى أن عيد الرقادر بن

                                                 

ه(،الفرقةه األصويل، أخـذ عـن ابـن هـارون األندلسـي، وعنـه ابـن 750 -680اهلل حممد بن هارون الكناين التونسي )_ أبو عيد 1
 (.211، ص1عرفة وابن مرزوق اجلد، له شرح خمتصري ابن احلاجب، شرح التهذيب، اختصار املتةطةة )شجرة النور الزكةة، ج

ون أن أباهم حيَّسه علةهم ، فطلب إراه منه وقال: ال حتيةس فةه ، وناكره _ قال: إذا قام وار  على وراة يف ذلا بايديهم يزعم2
إخوته مث اصطلحوا على أن ُيسلموا له حصة منه، جاز وبرقي ما بايديهم حيس وما بةده مطل  ، فإن ايت احليس يوماً انفس  

، م.و،تـــونس: ص 18696، خ.رالصـــلح )خمتصـــر النهايـــة والتمـــام يف مبرفـــة الواـــائ  واألحكـــام للمتةطـــي، حممـــد بـــن هـــارون
498  .) 

 .609ديوان األحكام الكربى، ص - 3
ل ٌد يُداُر وُ  َرُز على هة،ة الدلو فةسترقى به )الصحاح تاج اللغة وصحاح البربةة، ج - 4  .410، ص1مجع مدارة، ج 
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شريه، الذي هو املناقعة يف حكم ما قيله، يف صحته حني أعطى اليةنات العاهدة هبا لنا ر حيسـه، 
ـــزل حةازهتـــا، واحلـــ  يف صـــحته، وكمـــال عرقلـــه، لةرقـــوم هبـــا عنـــد ذلـــا، فك ـــزل اإلشـــهاد بـــذلا من              انـــه ن

أنه لةس مبنزلته، وأنه يلزمه يف حكمه هذا إايات املسيب، بدون سييه، وهو بايل؛ ألن السـيب املبلـ  
عن املوت، فال يوجد احليس إال بوجوده، فةبود تربعه بذلا من قيةل  علةه التحيةس، هو املناقعة تالٍ 

الوصـــةة املختصـــة بالثلـــث، فـــال ميضـــي منـــه إال مـــا محلـــه الثلـــث، وقـــد يكـــون لـــذلا أشـــار لـــكك النـــا ر 
 النفرقة الواجية حني أشار بالصلح علةهما. للوصةة للمدارات والغلة مباً دون ترك

حكمه على أن املعـهود ببـدم املطاليـة بـاحلرقوق املـذكورة،  ألبوالظاهر ببد هذا كله، أن الفرقةه 
                   وهـــــو إبـــــراء إن وهـــــب": مــــا دامـــــت املناقعـــــة منتفةـــــة، يُبــــد كالتـــــارك ملـــــا هـــــو يف الذمــــة، ويف املختصـــــر

                    ينترقــــــــــل عنـــــــــه ببــــــــــد املناقعـــــــــة احلاصــــــــــلة بالوفـــــــــاة، إال ببــــــــــد حةازتـــــــــه ملبــــــــــني؛  ، فلـــــــــم1"ملـــــــــن علةــــــــــه
ألن كونه علةه مع علمه به من أعظم احلوز، وأما ما انترقل عنـه إىل غـري مبـني، ال نتـاج مبـه إىل حـوز 

ملــال نــد  إلةــه مـن الصــلح، والــكك  آخـر، حســيما رأيتــه منصوصـاً، وهبــذا يتجــه حكمــه، واليحـث فةمــا
اهلل للعـكاية فةـه بالبسـر، ويف التـاخري بـه إىل الةسـر أعظــم األجـر، فوجيـت املطاليـة باليـاقي لكـل نــا ر 
 ببده حةـــــاً، وفةما أوراــــه مةتاً، حسيمــــا أفى به الوالد وغةـــــره،  ن فرقه يف النازلة بكما ا، واهلل أعلم.
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 [الصدقات والهبات فتاوى]

 1[في صدقة القرآن اشتراط الحول]-35

املنرقولــة يف مســائل  ،وكاتيــه العــة  ببــد أن أجابــه عــن العــورى يف قضــةة حممــد بــن احلــاج أمحــد
              ة أمـــر ايتضـــمن صـــدقة  ســـم بةـــد ببـــ  أهـــل بـــودةعلـــى ر  هـــذا وأين أيهـــا احليةـــب وقفـــت :الرقضـــاء برقولـــه

ل ز  ومل تُـ ،مث أمتبهـا بـه مـدة حةاهتـا ،اهلل علـى وجـه الرقـرءان البظـةمكهـا لَّ على ابن أخةها مجةـع ربـع مـا مَ 
هـــذا مضـــمنه وحتتـــه خبطكـــم مـــا مضـــمنه تصـــحةح تلـــا الصـــدقة وعـــدم  .ذلـــا عـــن يـــدها حـــى ماتـــت

                   فلمـــــا رأيــــــت  . ومةــــــارة 3لحــــــوز كمـــــا يف احلطـــــا لال تفترقـــــر  2ألن صــــــدقة الرقـــــرءان ،افترقارهـــــا للحـــــوز
مت نفســي علــى ســرعة اإلنكــار وأردت ـمث لُــ ،منــه وتبجيــت مــن صــدور هــذا مــن مــثلكم تذلــا رغيــ

                غـــــري أين  ننـــــت أنـــــه غـــــركم مـــــا نرقلـــــه احلطـــــا  ،اآلن اســـــتطالع مـــــا اعتمـــــد  علةـــــه يف هـــــذه املســـــالة
رســــم الكــــراء وهــــو مــــا ذكــــره يف  ،يف حاشــــةته علــــى املختصــــر يف بــــا  ا يــــة والتزاماهتــــا ن رشــــدعــــن ابــــ

ــــا  الصــــدقات مــــن مســــاع أصــــيو ،ألقضــــةةاو             نفســــا وتبلــــم الرقــــرءان  أصــــلحإذ قــــال لولــــده " :مــــن كت
         فرقــال ابـن الرقاســم ،أبـوه والرقريــة بةـده قيــل أن ييلـو الولــد احلـوز مــات مث ،ففبــل الولـد ،ولـا قــرييت فالنـة

                حمصــــله فرقــــال ابــــن رشــــد ،ال تكــــون لــــه الرقريــــة إال أن يبــــرف حترقةــــ  ذلــــا بإشــــهاد األ  علــــى ذلــــا
عــن إصــالحه  ومل جيبلهــا عوضــاً  ،إمنــا يثيــت الرقريــة باإلشــهاد مــع حــوز األ  لــه لصــغره أن ابــن الرقاســم

  وابن حيةب 4ففحكى عن مطر  ،ويف ذلا اختالف ،فتمضي دون حةازة ،نفسه وتبلمه الرقرءان

                                                 

 .521 -520الغنةة، ص ص  -1
، تـوات حفظـه للرقـرآن الكـرمي كـاماًل أو جـزء منـه، وهـي عـادة جاريـة يف إقلـةم ناسيةالعخص مب بطاهايُ اليت   ديةا يرقصد هباو - 2

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

يرقوم بـه املوهـو  لـه مـن إصـالح نفسـه وحفـا ، وفةه أن ا ية إذا كانت مرقابل عمل 14-13ص ، ص8مواهب اجللةل، ج - 3
 الرقرآن، أو غريها، فهي ال تفترقر للحوز، وقةل تفترقر، وأختار احلطا  أهنا ال تفترقر للحوز.

الثرقـة األمـني الفرقةـه املرقـدم الثيـت  هـــ(220)تأبو مصبب ُمَطر ُف بن عيد اهلل بن مطرف بن سـلةمان بـن يسـار ا ـاليل املـدين -4
مــام ابــن روى عــن مجاعــة مــنه م مالــا وبــه تفرقــه، وعنــه أبــو زرعــة وأبــو حــا  الرازيــان واليخــاري، وخــرج لــه يف الصــحةح. قــال اإل 

 (86، ص1. شجرة النور، ج142-122، ص ص4حنيل: كانوا يرقدمونه على أصحا  مالا،)ترتةب املدارك، ج
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  :قال ابن رشد ،أهنا من با  البطةة وابن الرقاسم وعن أصيو ،أهنا من با  املباوضة 1وابن أيب جازم

  .2"هو الصحةح وقول ابن الرقاسم

                     ،محلكــــم املرقةــــد علــــى املطلــــ  :أحــــدهاه مســــتندكم فــــال يصــــح مــــن وجــــو فــــإذا كــــان هــــذا هــــو 
             ،وهــو محــل املطلــ  علــى املرقةـــد ،وإمنـــا اختلفــوا يف البكــس ،وهــذا ال يرقــول بــه أحــد مــن أهــل األصــول

 .مياناملرقةد باإل طلرقة على رقية الرقتلكما محل رقية الظهار امل  ؛وهو مذهب مالا

قةـدها بـان تكـون يف مرقابلـة  ،أن مـن قـال ببـدم افترقـار الصـدقة للحـوز ؛وبةان ذلا يف املسالة 
مل تلـزم .هفرقلـتم أهنـا ال حتتاجـ ،نآهـذا املرقةـد علـى مطلـ  صـدقة الرقـر  وأنت محلت ،عمل املتصدق علةه

ـــــن أخةهـــــا علـــــى تبلمـــــه الرقـــــر شـــــة،ا ال ـــــا ،نآب                وإمنـــــا تصـــــدقت  ،وال وقبـــــت بةنهمـــــا مواعـــــدة علـــــى ذل
فـاين هـذه النازلـة  ،إذا ختمـوا اليرقـرة ،بذلا علةه ببد قراءته الرقرءان على عادة الناس يف صيةان أقـارهبم

وهـو أن الصـيب يدخلـه ولةـه أ   ؛وهذه البادة مبروفة يف هـذه الـيالد ال ينكرهـا أحـد:من مسالة البتيةة
جيربه على التبلةم بالسـجن والضـر   ،بةنه وبني املبلم يو ل ،وهو صغري يف أول متةةزه ،كتيةأو غريه امل

ــــه بعــــيء مــــن مالــــهفمــــن اآل ،أو عرضــــاً  حــــى  ــــتم الرقــــرءان حفظــــاً                   ،بــــاء واألقــــار  مــــن يتصــــدق علة
ـــل املباوضـــات .مـــن غـــري التـــزام وال وعـــدمـــن ال  ومـــنهم       ؟ فكةـــف يرقـــال يف هـــذه الصـــدقة هـــي مـــن قية

 .هذا  ا ال  فى على من له أدىن تامل إن وفرقه اهلل

فلـــو فرضـــنا صـــحة األخـــذ  ،نازلـــة املســـماة قـــول ابـــن الرقاســـمالرجـــح يف  والثالـــث أن ابـــن رشـــد 
و ـين أنكـم قلـد  يف هـذه النازلـة جـدكم العـة  سـةدي حممـد  ؟ حرجو فكةف تركتم الراجح وأفتةتم بامل

                         وال أرضـــــى لكـــــم الترقلةـــــد احملـــــ  ،ين وقفـــــت علـــــى فتـــــواه بنحـــــو فتـــــواكم خبطـــــهإفـــــ ،رمحـــــه اهلل اليكـــــري
         خـــر كتـــا  اإلجـــارة مـــن خمتصـــره آيف  وقـــد قـــال اإلمـــام ابـــن عرفـــة ،إذ ال ينجـــةكم ،مـــن غـــري استيصـــار

                  3"وعــــادة احملرقرقــــني عــــدم االكتفــــاء بنرقــــل املتــــاخر إذا مل يبــــزه ألصــــل معــــهور ومبــــروف منــــه:"مــــا نصــــه

                                                 

م( الفرقةه الثرقة، كـان إمـام النـاس يف  800 - 725هـ =  184 - 107أبو حازم عيد البزيز بن ايب حازم سلمة بن دينار ) -1
البلــم ببــد مالــا. مســع أبــاه والبــالء بــن عيــد الــرمحن وزيــد بــن أســلم ومالكــاً 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 الــزبري وغريهم.)ترتةــب 

 (18، ص4. األعالم، ج83، ص 1. شجرة النور، ج12-10، ص ص43ملدارك، جا
 .14، ص8مواهب اجللةل، ج - 2
 .342، ص8املختصر الفرقهي، ج -3
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                   فةحـــــــد   ،والبلمـــــــاء مؤمتنـــــــون فةمـــــــا نرقلـــــــوه ؟  يبـــــــزه أصـــــــالً فكةـــــــف مبـــــــا قالـــــــه ومل ،هـــــــذا فةمـــــــا عـــــــزاه
ملنزلتـه يف البلـم ورفبـة  تبظةمـاً  ؛قداما على اليحث مع العة  املـذكورإوال جترب عن  ،مبهم فةما قالوه

ـــــاحثون أشـــــةاخهم و  ؛مكانتـــــه ـــــيالء األوالد واحلفـــــدة يي ـــــة ون ـــــاء الطلي ـــــزل جني ـــــائهم وأجـــــدادهم آإذ مل ت                    ب
              وال يرقـــدح ذلـــا يف ديـــنهم  ،كـــري علـــةهم يف احلةـــاة وببـــد املمـــاتنويعـــددون ال ،يف اتلـــوات واجللـــوات

مـع شـةخه  وقـد وقـع ذلـا لإمـام ابـن عرفـة .بـل يبـد ذلـا مـن نـيلهم ،إذا سلمت نةـاهتم ،وال مروءهتم
وخمتصــره الفرقهــي معــحون بــذلا حــى أفــرد  ،قلــةالً  3ومــع شــةخه ابــن هــارون 2كثــريا 1ابــن عيــد الســالم

         6مـــع والـــده 5وكـــذا بـــدر الـــدين بـــن مالـــا .بتـــالةف 4ايلذا فةـــه العـــة  أبـــو عيـــد اهلل املعـــمـــمياحثـــه مبه
  7:يرة منه قول العاعر يف شرحه على األلفةة حى كتب بب  األدباء على

                                                 

هـ( قاضي اجلماعة بتونس. مسع أبا البياس، املبمـر أيب عيـد اهلل بـن  749 - 676حممَّد بن عيد السالم ا واري التونسي )  - 1
هارون وابـن مجاعـة. أخـذ عنـه الرقاضـي ابـن حةـدرة، ابـن عرفـة، خالـد اليلـوي وأاـأل علةـه يف رحلتـه كثـرياً وابـن خلـدون. لـه شـرح 

. 301، ص 1هــــ، وتـــويف بالطاعون.)شـــجرة النـــور، ج 734كانـــت واليتـــه الرقضـــاء ســـنة علـــى خمتصـــر ابـــن احلاجـــب الفرعـــي.  
 (205، ص6األعالم، ج

وأشار الزركعي لكثرة مراجبة ابن عرفة  لعةخه ابن عيد السالم، وذكر منها خالفهما يف جواز شهادة املسلم على يف الذمي  - 2
ني املوحدية واحلفصةة، حممد بن إبراهةم الزركعي، مطيبة الدولة يف النكاح، فمنبها العة  وأجازها تلمةذه.)تاري  الدولت

 .56م، ص1872التونسةة، تونس، 
مـام يف الفرقـه املفـيت، ذكـر ابـن عرفـة بلـوى درجـة االجتهـاد املـذهيب. أخـذ 750-680حممَّد بن هارون الكناين التونسي) -3 ه( اإل 

ابن عرفة، ابن مرزوق اجلد، أمحد بن حةدرة، وخالد اليلوي. لـه شـرح عن املبمر أبو عيد اهلل بن هارون األندلسي وغريه، وعنه 
خمتصر ابن احلاجب األصلي وخمتصره الفرعي، وشرح املبامل الفرقهةة، له خمتصر املتةطةة أسرقط منها حنو الثلثـني. )شـجرة النـور، 

 (205، ص6. األعالم، ج303، ص 1ج
هـ( عالمة جباية وفرقةهها وخطةيها ومفتةها. أخذ عن أبةه، أمحد بن عةسى  866حممَّد بن أيب الرقاسم املعذايل اليجائي: )ت - 4

وعيد الرمحن الوغلةسي وغريمها. وأخذ عنه ابناه حممَّد وحممـد، أبـو الربةـع املنـاوي، ابـن العـا  وابـن مـرزوق الكفةـف. لـه فتـاوى 
دونة ، اختصر اليةان البن رشد ورتيه على مسائل نرقلت يف املبةار واملازونةة،  وأّلف تكملة حاشةة أيب مهدي الوانوغي على امل

ابن احلاجب وشرحه يف أرببة أسفار، واختصر أحبا  ابن عرفة اليت يف خمتصره املتبلرقة بكالم ابن شاس وابن احلاجـب وشـرحه 
 (05، ص7. األعالم، ج539-538. نةل االبتهاج، ص ص379، ص 1مع زيادة.)شجرة النور، ج

-شرح ابن النا م -هـ ( حنوي. له شرح األلفةة 686اهلل بن مالا الطائي، بدر الدين ابن نا م )ت حممد بن حممد بن عيد -5
، املصياح، رو  األذهان، شرح المةة األفبال، كتا  يف البرو ، وشرح غريب تصريف ابن احلاجب وغري ذلا. )األعالم، 

 (31، ص7ج
 مجال الدين ابن مالا - 6
بن هعام األنصاري، دار الكتب -لليةب عن كتب األعاريب، مجال الدين عيد اهلل بن يوسفينسب اليةت جلرير )مغين ا - 7

 (.113، ص1م، ج2012البلمةة، لينان، 
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يف  قـَر نٍ  2إَذا َما َلزَّ  1َواب ُن اللَُّيون  
َلَة ال يَـز ل    3 َتط ع  َصو  ملَ  َيس 

 5االرقناعةس 4

خرهـا آ أو أميت أمـة مياركـة ال يـدري أو ـا خـري":وذلا كله مصداق قوله صلى اهلل علةه وسلم 
وقـــال . 6الصـــغري هيف جامبـــ أخرجـــه الســـةويي ،مرســـالً  ثمـــانع وابـــن عمـــرعـــن  ابـــن عســـاكر رواه "خـــري
يعــري إىل قــربه  ،رد إال كــالم صــاحب هــذا الرقــربيؤخــذ منــه ويُــكــل كــالم ٍ ":رضــي اهلل عنــه  مالــا منــاإما

وإذا كانــت البلــوم مــن اهلل " :ةلههيف أول تســ 8الــاوقــال مجــال الــدين بــن م 7."صــلى اهلل علةــه وســلم
ـــــة ســـــيحانه منحـــــاً  ـــــا ربانة ـــــة وعطاي ـــــاخرين مـــــا  ،هي ـــــيب  املت ـــــدخر ل ـــــدع أن ي ـــــري  يخفـــــفـــــال ي ـــــى كث            عل
 .9"من املترقدمني

 ،احلـاج أمحـد اليـداويه أيب عيد اهلل سةدي حممد بن ري وعص وقد وقبت بني شةخنا أيب حفص
ـــاين علـــى مـــن قـــال ال تفترقـــر                  وتوقـــف العـــة  ،لحةـــازةليف هـــذه النازلـــة مراجبـــة فعـــدد النكـــري فةهـــا الث

                                                 

 )املصدر نفسه(نيابن الليون: اليبري الذي أ  سنت - 1
 لز: ُشدَّ)املصدر نفسه( - 2
 الرقرن: احليل يعد به  ببريان مباً)املصدر نفسه( 3
 الذي أ  تسع سنني)املصدر نفسه(اليزل: اليبري  -4
 الرقناعةس: اليبري الرقوي العديد)املصدر نفسه( -5
مرساًل، وضبفه األلياين.)جامع األحاديث  وابن عثمان عن عمر يف جامبه الصغري من رواية ابن عساكر أخرجه السةويي - 6

اجلامع الصغري وزوائده و اجلامع الكيري، جالل الدين عيد الرمحن السةويي، مجع وترتةب عياس أمحد صرقر، أمحد عيد اجلواد، 
املكتب   ضبةف اجلامع الصغري، حممد ناصر الدين األلياين،. 154، ص2، ج4530م، ح1994لينان، دار الفكر، 

 (184م، ص1969اإلسالمي، لينان،
املويــا، مالــا بــن أنــس ، حترقةــ  حممــد مصــطفى األعظمــي، مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل هنةــان ل عمــال اترييــة واإلنســانةة،   -7

 .251، ص1م، ج2004 -هـ  1425، 1اإلمارات البربةة املتحدة،  
هــ ( أحـد األئمـة يف علـوم  672 - 600مالـا الطـائي اجلةّـاين األندلسـي )أبو عيد اهلل، مجال الدين حممد بن عيد اهلل، ابن  -8

البربةة. ولد يف االندلس وانترقل إىل دمع  فتويف فةها. له األلفةة ، تسهةل الفوائد، وشرحه له، الضر  يف مبرفة لسان البر ، 
ختوم، المةة األفبال، عدة احلـافا وعمـدة وشرحها، سيا املنظوم وفا امل -أرجوزة يف حنو االاة آالف بةت-الكافةة العافةة 

رســائل، حتفــة املــودود يف  10الالفــا، وشــرحها، إجيــاز التبريف،شــواهد التوضــةح، إكمــال اإلعــالم مبثلــث الكــالم، ألمــوع  فةــه 
 (233، ص6املرقصور واملمدود، البرو ، واالعتضاد يف الفرق بني الظاء والضاد.)اإلعالم، ج

ملرقاصد، حممد مجال الدين بن مالا الطائي، حترقة  حممد كامل بركات، دار الكتا  البريب للطياعة تسهةل الفوائد وتكمةل ا - 9
 .02م، ص1967والنعر، مصر، 
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فـانكره وتبجـب منـه وقـال ال ينيغـي  ،رمحـه اهلل 2فبرضت توقفه على شةخنا أيب زيـد ،فةها 1أبو حفص
 .أن يتوقف يف هذه

                وأنـــه ال ينيغـــي مــــن مـــثلكم التوقــــف ملـــا مــــنحكم اهلل  ،وباجلملـــة فالنازلـــة عنــــدي بةنـــة واضــــحة 
 ،الفرقةهــني األخــوين يف اهللعرضــوها علــى او  .صــاف وهلل احلمــدنمــن ذكــاء الرقرنــة وســالمة الصــدر واإل
 واهلل املوف .  وسةدي عيد الكرمي بن سةدي حممد الصاد ،سةدي حممد بن سةدي احلاج عيد اهلل

وذلــا ببــ  مــن الفضــول إال احلــرص  ومــا محلــين علــى ذكرهــا وإن كانــت أجنيةــة مــن العــورى
 على إرشادكم وإفادتكم واهلل املوف  مبنه ال شريا له وكتب عيد الرمحن بن عمر. 

 3في األر  وهبها مالكها البنه وباعها لغيره[]-36

قـد حضـر لـدينا  ،اهرلطوببد فاعلم أن السةد حممد احلسن بن السةد حممد ا: وشورى مبا نصه
فـا هر األول رسـم  ،متداعةني فةما علمت ،موالنا حممد بن السةد املبتصم باهلل ،مع خصمه ابن أخته
بعــهادة ســةدي حممــد بــن الســةد  ،4الرقســمة املبروفــة لــه بــاإلر  مــن جنــان الــريح ،شــرائه مــن أيب الثــاين

والسـةد محـادي  ،وموالنـا عيـد الكـرمي والسـةد املبتصـم نفسـه ،والسـةد حممـد عيـد السـالم ،حممد املتوكـل
 .السةد املبتصم له به راربإق

واجلمةــع عــام أرببــة  ،خــر رجــباأو  :واألخــرية ،اــاين ععــر مــن مجــادي الثانةــة :وبتــاري  األولــني 
               أن الســةد املبتصــم أشــهده علــى أن الوضــع وضــبه ،مث شــهد أيضــا الســةد حممــد بــن عيــد اهلل 5.ععــر

ـــائع املـــذكور-ن أبـــاه بـــا :فبارضـــه الثـــاين ،وذلـــا يف أواســـط رمضـــان ،مـــع املـــذكورين               قـــد صـــدرت  -الي
وموالنـا عيـد الكـرمي  ،بعـهادة السـةد حممـد الترقـي ،باوائـل ربةـع مـن البـام املـذكور ؛منه هية ذلا له قيل

باواســط مجــاد  ،بصــحة ذلــا قرار األ  لــاإبــ ،وبعــهادة لــه خبطــا، وخبــط األ  أيضــاً ، املــذكور أوالً 
 .األخرية عام أرببة ععر

                                                 

 يرقصد عمر بن عيد الرقادر - 1
 يرقصد عيد الرمحن اجلنتوري. - 2
 .168-166الغنةة، ص ص -3
 للجان ببةنه بصفة قد متةزه عن غريه. جنان الريح: اجلنان وهو احلديرقة، معترقة من اجلنة، الريح تسمةة -4
ه، ألن رسم اليةع املتنازع فةه باشره 1014هـ، واستيباد عام 1214هـ؛ ل ن الرقاضي املعاور تويف قيل سنة 1114عام  - 5

 ه.1014أحد املتداعةان، وال يتصور وجوده عام
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 ،األول بان سةدي حممد الترقي وموالنا عيد الكرمي قد رجبا عـن ذلـا مبـا أديـا بـه لـدينا هفغمز  
 ،راــــه مــــن أخةــــه موالنــــا عيــــد الــــرمحنإمــــن  ،أن مــــا أشــــهدهم األ  هبيتــــه ألبنــــه موالنــــا حممــــد :مضــــمنه

 .1يف بين تامرا خمصوص مب

أصـــله أن مـــوالي حممـــد جـــاءهم  ،فةـــهتنـــازع مبـــا يرقتضـــي دخـــول امل ،خـــرآوشـــهادهتم يف رســـم ٍ  
                 ومل ترقـــــع منهـــــا قـــــراءة ،األ  قـــــفشـــــهادهتم علةـــــه بو ، ويلـــــب مـــــنهم العـــــهادة علةـــــه فوضـــــبوا ،برســـــم
 . وقاال أن العهادة األوىل هي امليةنة ال غري وبه أديا .وال مبرفة ما فةه ،له

ل لــه مــا وراتــه مــن أخــي وأن األ  قــا ،مــرة أخــرى خبــالف ذلــا أدىمث أن موالنــا عيــد الكــرمي 
 .شهادهتم بذلا األداء إبطاليريد  ،وهيته لا

فــــا هر األول خبطـــا أيضــــا أن املـــذكورين كانــــا  ،األ  إقـــراروأمـــا مــــا شـــهدت بــــه أنـــت علــــى 
 .يتكلمان يف الرقسمة اليت يف جنان الريح

احلسـن املـذكور قيـل أن يـؤدي علـى سـةدي حممـد  يلسـةدويف شان بةع سةدي املبتصـم فةهـا  
 .بتصم ببطةته ملوالنا حممدامل

                ،ولغـــوه يف ابنـــه ،الســـةد املبتصـــم بـــه بـــإقرار ؛ملةـــت تلـــا األرســـام  هـــر يل صـــحة اليةـــعفلمـــا أُ 
 نزه عنها.تَ مور يُـ أل إلغا ها إالن شهادة أول،ا العهود مل يظهر يل أو  ،ن مل يثيت بالبدول قيلإ

، ي ببـد معـاورتادوذلـا كلـه يف قصـ ،اليةـعلتبويل على صـحة افلما أحس مين موالنا حممد 
فرقـال موالنـا حممـد  ،ال بد لـا مـن وكالـة أبةـا :فرقال له موالنا احلسن، إلةهاليةع وجنح  بإبطالناضل 

قولــه فحةن،ــذ  إىلفاصــغةت  ،نآلاألن أيب مل ينكرهــا  ؛هيــيت تل اليةــع صــحن بطُــإألنــه  ؛ال أحتاجهــا
وأن اليةـع وقـع والفرقـارة مبطـاة  ،يـذكر اجلديـد منـه مـن الرقـدمي دعى موالنا حممد أن املـاء ملاف ،شرعا فةه

               ومل ترقـع ،ددت فةهـاُجـ 3وأن حواسـي، 2العـر وبةنهـا موحال بةـنه ،وخدم فةها ،حملمد عيد اهلل باتدمة
 مل تـزد خدمتـه شـة،اً  ، هر السـةد موالنـا احلسـن بـان حممـد عيـد اهلل حـني قطـع اتدمـةافـ ،لةضفةها مفا
 .بني أهل الفرقارة ،قد وقع فةها الفصل بالثلث ن احلواسيأو  ،وال تيني منها فضل ،من املاء
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كـل واحــد يــدعي أن أبــاه   ،أيضــا موالنــا حممـد أن اليةــع وقــع يف حــال خصـومة مــع أخةــه ىوادعـ
                ع بتــــوات مــــوت موالنــــا فالــــذي اعلمــــه أنــــه ملــــا مُســــ :خبطــــا مــــا نصــــه وأ هــــر رمســــاً  ،خــــرقيــــل اآل هوهيــــ

                وأخـــوه  ؛راـــه مـــن أخةـــهإ ،وكتيـــت لـــه واةرقـــة هبيـــة أبةـــه لـــه ،جـــاءين ســـةدي حممـــد عيـــد اهلل ،عيـــد الـــرمحن
               ذلـــــا وكـــــان يتنـــــازع بســـــيب  ،مث ملـــــا قـــــدم كتـــــب هـــــو أيضـــــا هيـــــة أبةـــــه لـــــه .رارةجبـــــهـــــو مـــــوالي حممـــــد 
  .ذلا مع أخةه املذكور

                    ؛مـــــا كتيتـــــه لـــــا إالوببـــــد فلـــــةس عنـــــدي  ،يضـــــا خبطـــــا مـــــا نصـــــهمث أ هـــــر الســـــةد احلســـــن أ
                ،مـــن يـــوم جــــاء خـــرب مـــوت عمهــــم ،مـــن أن أوالد حممـــد املبتصـــم كــــانوا يســـبون يف هيـــة والــــدهم  ـــم

وال أعلـم  ،أن أمـرهم أبـوهم بترقطةـع ذلـا إىل ،خروأ ن أن كل منهم كان ينازع اآل ،كل واحد يكتب
 . ذ ال أعرف وقت تار هإ ،ببدهأو كان قيل ذلا   ،شراءك من سةدي حممد املبتصم

ــــديهم وتــــرى أرســــام الفــــريرقني                     وأمبــــن نظــــرك يف أمــــر املتخاصــــمني واجــــب  ،هــــذا حاصــــل مــــا ل
 .فصالً  عنه فصالً 

ملــا نيــه  وإيــاك اهلل وفرقــين ،وببــد .وعلةــا أيهــا األحــب ألــف ســالم ورمحــة اهلل وبركاتــه :فاجــا 
               ،مـــــــن الرقـــــــدح يف شـــــــهادة ا يـــــــة فمـــــــا  هـــــــر لـــــــا .اهدلســـــــلوك ســـــــيل ُهـــــــ وإيـــــــاكوهـــــــداين  ،ويرضـــــــاه

فـاحرى مـن هـم  ،وال تيبد الرقوادح يف املنتصيني  ـا ،يرى العاهد ما ال يرى الغائب إذ ،فانت أعلم به
 .مبنزلة البوام

 1ار،ــلــم مــن أن اليملــا عُ  ،أنــه مــن الرقــوادح يف اليةــع ديفبنــ ،وأمــا عــدم تيةــني الرقــدمي مــن اجلديــد 
ويلزم مـن ذلـا مبرفتهـا  ،نصوصعلى امل ،دون أصحا  الرقدمي ،مائها أصحا اجلديدة خدمتها على 

ـَفاتُهُ ":يف خمتصره لرقول خلةل؛ ذا مل ييني ذلا عند اليةع فسدإف ،هائملعكي ما َ ص  وال فـرق  2"َوَأن  تـُيَـنيَّ
هــل اليةــع  ؛ عنــد اليةــعنيَّ يَـــمل يُـ  نإ ،ع الفصــال بالثلــث ال يفةــدو ووقــ ،ألن الكــل ييةــع ؛لم وغــريهبــني الَســ

قد  تـار ببـ  النـاس اجلديـد لبـدم  إذ ؟أو منها على التساوي أو التفاضل ،أو من الرقدمي ،من اجلديد
              اآلفــــاتملـــا يبــــر  للجديـــد مـــن  ،وقـــد  تــــار الـــيب  البكـــس ،كمـــا شــــهدنا ذلـــا  ،الغـــرم يف عـــرفهم
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              ،نــاً بة  فةهمــا  اختالفــاً وقــد شــهدنا  ،فــال بــد لــذلا مــن اليةــان ،كمــا شــهدنا ذلــا أيضــاً   ،عنــد التحرقةــ 
  .ب  بالد متي واهلل أعلميكما ب

ــإوأمــا حممــد عيــد اهلل فــ             اليةــعوأمــا وقــوع  .دحُقــ وإال ،دح مــن قيلــهن رفــع نزاعــه عنهــا مل يكــن ُق
وأمــا شــهاديت فغــري  ،فــال شــا أنــه قــادح ،أو بةنهمــا وبــني األ  ،مــا بــني األخــوينإ ،يف حــال اتصــومة

 .صح واهلل أعلم إناعى تار ه وتاري  الصدقة فريُ  ،علمي بتاري  اليةع لبدم ؛نافبة
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 [في البيوع وما شاكلها فتاوى]

 1[ةتقييد جوال بيع المديان بعدم المحابا ]-37

             ،مـــا  هـــر لكـــم إالفلـــم يظهـــر يل يف النازلـــة  ،شـــورى يف بةـــع املـــديان نـــص اجلـــوا  عنهـــا وببـــد
                ،مل أره منصوصـــاً  ةلكـــن الترقةةـــد ببـــدم احملابـــا ،مـــن صـــحة شـــراء املعـــكيني للنخـــل املـــذكور مـــن مالكهـــا

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

مـــن فتـــوى فرقهـــاء  مـــا حكـــاه ابـــن رشـــد إال ،علـــى أن مـــا يفبلـــه قضـــاة بالدنـــا مل أر لـــه مســـتنداً  أنيـــاتكم
               ذارعـــألهنـــا ال بـــد فةهـــا مـــن اإل ؛تلـــا الفتـــوىا مل  ـــالفو  مغـــري أهنـــ ،مـــا عـــدا فرقهـــاء قرييـــة ،األنـــدلس

ويكـون أحسـن مـا ييـاع  ،وييةـع عنـه مـا ايتـت ملكةتـه لـه ،يوكـل الرقاضـي ن عجز فحةن،ذٍ إف ،املديان إىل
 .عنه واهلل املوف 

ـــــع عـــــن املـــــديان  ـــــ  إنويف العـــــورى الية ـــــر ف                 ؛دان مـــــا خـــــصرُ يـَـــــ املعـــــكيني نإكـــــان يســـــاوي أكث
 .فال يضر يكون حمةطاً أن ال إ ،فةكون الدين أوىل ،ديان ببد الدينألن ما نرقص هية من امل

 3[إال بضرر، لمن طلب البيع بيع التركة التي ال تقبأل القسمة ]-38

در بــن حممـد بــن عيــد الـرمحن مــات عــن بنــت اينتهـي إلةــا وأن احلــاج عيـد الرقــ ،وسـاله أمــا ببــد
 ،وترك علةها السةد حممد الصاد نفبنا اهلل به وصـةاً  ،كان تصدق على تركة الينت بالثلثقد  و  ،وزوجة

راتـه و و  ،فرقـام شـركا ه قيـل يف املـريا  ،ه بني شركائه من جنان معـاع بةـنهموخلف ا الا املذكور نصةي
 مبـا قــال ابـن عاصــم فاذنــت ،صـياءنأن اجلنــان ال نتمـل الرقســمة علـى عــدد األ فـاايتوا ،يريـدون الرقســمة

 .4بضرر يف صريح نظمهإال  ،فةما ال يرقيل الرقسم
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 يعــدُ ملــا  ،ةــع األصــل  ــذا الســيبي  ف ،مــه وصــةهادونــا  يف ذلــا علــى الينــت املــذكورة مــن ق 
 .لرقسملالعركاء 

                ييـــدعو  ،وهـــو قـــدور بـــن خبـــل بـــاليةع قـــام يريـــد فســـ  ذلـــا ؛فلمـــا أحـــس زوج زوجـــة ا الـــا 
              ،وهـــو كـــون غلـــة الثلـــث لـــه قيـــل وجـــود املوصـــى  ـــم ؛مـــن جيـــب بـــإذنفةمـــا فبلـــه الوصـــي  أن لـــه كالمـــاً 

             عنـــد تبـــذر الرقســـمة للضـــرر  ،ةنســـكـــالم لـــه فةمـــا جيـــب بالال  فظهـــر يل أن  ،ةألن زوجتـــه أم الينـــت واراـــ
ن وجـد إفـ ،الرقسـم علـى العـركاء ملنفبـة مسـتح  غلـة الثلـثحجـر وال  ،أو بةـع ،أو ترقومي ،1من تسوي 

                        وإال فالعــــــرع ال يصــــــادمه غــــــر  ،ين مل أقــــــف علةــــــه فبلــــــةكم ســــــةدي إفــــــاديت بــــــهإنــــــص يف ذلــــــا فــــــ
ــــو مل يــــدع للرقســــمة إال أحــــد العــــركاء ،إال أن يــــاذن فةــــه                    ،لــــذلا فهــــل جيــــا  ،وهــــو عــــم الينــــت ؛ول

 اهـ السؤال. ؟وهو الذي ترقتضةه النصوص أم ال عربة به مع سكوت الكل

          ا ذكــر بســييها وقــام فةمــ ،يبــين لزوجتــه الــيت يــتكلم علةهــا ،كــون غلــة الثلــث لــه  :الســؤال قولــه يف
 .واهلل أعلم يمع برقةة وراة املوص

 ،ألجـل نرقصـان  ـن حظـه لـو بةـع مفـرداً  ؛ليةع مـاال ينرقسـم دعاإذا كان أحد العركاء  :فاجا 
               فةجــــب علــــى ويل الينــــت إذا كــــان  ــــا مــــال أن يعــــكي ،مث إذا وقــــف علــــى  ــــن ،نــــه جيــــا  لــــذلاإف

ة ق كـــالم الباصـــمةوعلـــى هـــذا يصـــدُ  ،وكـــذلا يكـــون لســـائر العـــركاء الـــذين مل يريـــدوا اليةـــع ، ـــا ذلـــا
                وال أعلــــم مــــن قالــــه  ،فــــال جيــــابون لــــذلا ،وأمــــا إذا أراد شــــركاء الينــــت شــــراء ذلــــا ألنفســــهم ،وغريهــــا

 .من البلماء واهلل أعلم

               قـــد وقـــف كاتيـــه علـــى جـــوا  شـــةخنا علـــى العـــورى املنبرقـــدة :اجلـــوا  برقولـــه مث كاتيـــه متبرقيـــاً 
 ،منع قصد العريا بدعواه لليةـع إخـراج شـريكه واإلنفـراد باملعـاع :مرقتضاه ،يف الصفحة اليت تلي هذه

 .اليةع دون ياليه عراء مرقصور على من أذففهمت منه أن ال

             وذكـــر عةـــا ":قـــال فةهـــا أقـــول أن ذلـــا خـــالف مـــا يف حاشـــةة ابـــن غـــازي علـــى املختصـــر 
        فلـــةس لـــه أخـــذه مبـــا وقـــف  ،مـــا حاصـــله مـــن قصـــد بـــدعواه لليةـــع إخـــراج شـــريكه واإلنفـــراد بـــاليةع عنـــه
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                ،أنــه  ــاهر مســائلهم :قــال يف أول كالمــه  فلــه أخــذه بــذلا. ،وإن مل يرقصــد ذلــا ،علةــه مــن الــثمن
 اهـ 1"وعمل الرقضاة ،وبه أفى العةوخ ويف أخره قاله ابن الرقاسم

 ،هإن مل يرقصــد إخــراج شــريك ،أنظــر كةــف أبــاح األخــذ لطالــب اليةــع مبــا وقــف علةــه مــن الــثمن
                ؛إن قصــــد إخراجــــه فتنــــاق  هــــذا مــــع مــــا ذكــــره شــــةخنا ،وبالزيــــادة علــــى مــــا وقــــف علةــــه مــــن الــــثمن

وعمـل  ألنـه قـول ابـن الرقاسـم قلنـاهوالـراجح مـا  ،خالفةة معى على أحد شـرقي اتـالف املسالةمن أن 
 .به الرقضاة

ــــه والوصــــي ال يعــــكي مــــال حمجــــوره ؛وال يرقــــال أن البــــم وكةــــل وصــــي الينــــت                 ؛والوكةــــل مبنزلت
    ﴿:يف تفســري ســورة اليرقــرة يف قولــه تبــاىل ألنــه جيــا  عــن ذلــا مبــا قــال الرقــرييب

﴾2 فرقــــال مالــــا يعــــكي يف معــــهور  ؟هــــل لــــه أن يعــــكي لنفســــه مــــن مــــال يتةمــــه فتلــــاخ
  5."من الككة وتبرقب بالنظر االشكاك: "قول خلةل دعن 4وذكر ذلا احلطا  ،3األقوال

              إال أنــه مــع الرقصــد ،ال مزيــة لغــريه علةــه ،فظهــر  ــا ســي  أن يالــب اليةــع ولــو قصــد االســتيداد
             ويؤخـــذ ذلـــا  ،وقـــف علةـــه الســـوممبـــا ومـــع عدمـــه  ،ال ياخـــذ إال بالزيـــادة علـــى مـــا وقـــف الســـوم علةـــه

أن لـــةس لطالـــب اليةـــع  :ااخـــذوا منهـــ"ف لفظـــه وصـــريح نـــص ابـــن عرفـــة ،فوقـــه مـــن مفهـــوم كـــالم عةـــا 
 .7من احلاشةةاهـ  6"إال بزيادة على ما وقف علةه من الثمن ،هأخذ

 ،مــن  ــاهر لفظــه حيلــو كمــا  ؛نــه يصــدق علــى مــا هــو أعــم مــن ذلــاإوأمــا كــالم الباصــمةة ف 
 :إذ قوله ؛وال يرقتضي ختصةص أحد دون صاحيه ،حوى نظمهفم من هويف

                                                 

شــفاء الغلةــل يف حــل مرقفــل خلةــل، حممــد بــن أمحــد بــن غــازي املكناســي، حترقةــ  أمحــد بــن عيــد الكــرمي جنةــب، مركــز جنةيويــه  -1
 .907، 2م، ج2008للمخطويات وخدمة الكا ، مصر، 

 .218سورة اليرقرة، اآلية - 2
اجلـامع ألحكـام الرقــرآن، حممـد بـن أمحــد بـن أيب بكـر بــن فـرج األنصـاري اتزرجــي مشـس الـدين الرقــرييب، حترقةـ  أمحـد الــربدوين  - 3

 .64، ص3، ج1964، 2وإبراهةم ايفةش، دار الكتب املصرية، مصر،  
 .576، ص08مواهب اجللةل، ج - 4
 .259خمتصر خلةل، ص - 5
 .461، ص7، وينظر املختصر الفرقهي، ج906، ص2شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل، ج - 6
 يرقصد شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل"حاشةة  ابن غازي" - 7
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 1يريد أخذه يزيد يف الثمن ......................      

فدنا مبـا عنـدك اف ،فكةف بالتخصةص مع النص بالبموم ،منه واأليبلفا شامل لطالب اليةع  
 .وأجرك على اهلل ،الذي الح يل من كالما بنص راجح يزيله اإلشكالوأرفع  ،أيها السةد

ــــه ــــه أوالً  مث أجــــا  عــــن التبرقــــب برقول ــــذي أجيــــتكم ب                هــــو أن أحــــد العــــركاء إذا أراد شــــراء :ال
                 ،هـــــذا حاصـــــل جـــــوايب ،فـــــال جيـــــا  لـــــذلا ،ليةـــــع نصـــــةيه ا ال ينرقســـــم لنفســـــه مـــــن غـــــري أن يـــــدعومـــــ

 الـذي نرقلتمـوه عـن ابـن غـازي وكالم الرقاضـي عةـا  ،على من أباح ذلا أقفومل  ،اآلنوأنا علةه إىل 
يف كتابةـــه العـــفاء  الـــذي نرقلـــه عنـــه ابـــن غـــازي علـــى نرقـــل ابـــن عرفـــة :ألنـــه قـــال ؛بـــه حجـــة ملـــا أجيـــتُ 

                فلــةس لــه أخــذه  ،هيةع عنــجــه شــريكه واإلنفــراد بــاملاخر إمــن قصــد بــدعواه لليةــع " :مــا حاصــله والتكمةــل
 ،واألعـم يسـتلزم األخـص ضـرورة ،حجـة جلـوايب ألنـه أعـم منـه أنـه وإمنـا قلنـا 2"علةـه مـن الـثمنقف مبا و 

فةكـون مـن قصـد  ،وقصد بذلا إخراج شريكه ،ألن موضبه فةمن أراد اليةع  اهراً ؛ أعم منهوإمنا كان 
                   ألنكـــم ؛وجـــوايب فـــةمن قصـــد اإلخـــراج مـــن غـــري يلـــب لليةـــع ،رىحـــاإلخـــراج مـــن غـــري يلـــب لليةـــع أ

 .وإمنا أايتوا كون اجلنان ال يرقيل الرقسمة فرقط ،مل تذكروا يف السؤال أن واحد من العركاء يلب اليةع

مـن أنـه إذا قصـد مريـد اليةـع إخـراج شـريكه فةيـاح لـه بالزيـادة   وأما ما زدمتوه علـى كـالم عةـا 
             وال يف خمتصـــر  ،يف كتابةـــه فلةســـت هـــذه الزيـــادة يف كـــالم ابـــن غـــازي ،علـــى مـــا وقـــف علةـــه مـــن الـــثمن

 :وقـال ،أنـه أنكـره ل عـن الـداوديرق ـبـل نُ  ،املنسو  إلةه يةهات لبةا تنوال يف ال ،املنرقول عنه ابن عرفة
واهلل  ،به واحتالوايف ذلا أحداوا و  ،قد يتوصل الناس هبذا إىل إخراج الناس من أمالكهم بغري رضاهم"

 4"خر كالمهآإىل       ﴾ 3﴿تباىل يرقول 

 مل يرقصد ولو  ،ن من العراء أصالً كَّ مَ ّـ أن مريد اليةع من العركاء ال يُ  مع أن  اهر املدونة 

                                                 

 .975حتفة احلكام، اليةت -  1
 .907، ص2شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل، ج2 - 

 .187سورة اليرقرة، اآلية - 3
التنيةهات املستنيطة على الكتب املدونة واملختلطة، عةا  بن موسى بن عةا  بن عمرو السـييت، حترقةـ  حممـد الواةـ  وعيـد  - 4

 .1948، ص3م، ج2011النبةم محةيت، دار ابن حزم، لينان، 
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إىل قسـم مـا ينرقسـم مـن ربـع  شـراكاألوإذا دعا أحـد ":1أيب سبةد اختصارونصها على  ،إخراج شريكه
     ،وإن مل ينرقســـم ذلـــا ،جـــرب علــى الرقســـم مـــن أبــاه ،غـــريه أو ورو وشـــركتهم مبــ ،أو حةــوان أو عـــرو 

 2أو تركه" أخذ اجلمةع مبا يبطي فةه لآليبمث  ،فمن دعا إىل اليةع جرب علةه من أباه

 ،خـر أخـذهآليكـون لال ه  ـاهر  ،ىعطـأاجلمةع مبـا  خذأ يبلآلقوله مث " :أبو احلسنقال العة  
 .غري ذلاعلى ومل يؤوله  3"وإن زاد على ما يبطى فةه

فاخـذوا منـه أنـه لـةس لطالـب اليةـع أخـذه " :مـا نصـه فرقال ببد نرقله نـص املدونـة وأما ابن عرفة
 ومثلـه قـول اليـاجي":مث قـال  ،يف هـذا فخـالف أبـا احلسـن 4"إال بالزيادة على مـا وقـف علةـه مـن الـثمن

خــذ  :وقةــل لــه ،5ومــن دعــا لليةــع أجــرب علةــه مــن أذ ، جيــرب علةهــا مــن أباهــاالو  ،جــاز ةاملرقــاواإن أرادوا 
 ؛يةــع مــن الــثمن ســواءالعــركاء يف األخــذ مبــا بلغــه امل يكــون ونتمــل أن 6"حظــه مبــا أعطــى وإال بةــع مبــه

            ،حــــني بلوغــــه الــــثمن املــــذكورأوال، وأبــــاه ألن قولــــه ملــــن أبــــا اليةــــع األخــــذ بــــذلا أعــــم مــــن كونــــه أبــــاه 
 ،أو اليةـع يرقـاو تالرب فةـه العـريكان علـى جيـمـا ال ينرقسـم ":يف كافةـه مـا نصـه 7وهو  اهر قول أيب عمر

                                                 

زيـد والرقابسـي أخـذ أيب الرقاسم أبو سبةد ابن الرباذعي املـالكي: مـن حفـا  املـذهب ومـن كيـار أصـحا  ابـن أيب خلف بن   - 1
عنهمــا وعــن  وأيب بكــر هيــة اهلل بــن عرقيــة، لــه هتــذيب اختصــار املدونــة وعلةــه عــّول النــاس، والتمهةــد ملســائل املدونــة، والعــرح 

 (.157-156. شجرة النور، ص ص258-257، ص ص7وإمتامات ملسائل املدونة واختصار الواضحة)ترتةب املدارك، ج
 .224، 4هتذيب اختصار املدونة، ج - 2
–،  أورد أبو احلسن كل األقوال 161-160ص ص ويف الدر النثري،  .907، ص2شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل، ج   -3

جواز اخذ من دعى لليةع إذا زاد علـى مـا وقـف علةـه  -جواز اخذ من دعى لليةع واأليب على السواء على ماوقف علةه الثمن 
 منع من دعى لليةع من األخذ. -الثمن، 

 .  461، ص7املختصر الفرقهي، ج -4
 عيارة "ومن دعا لليةع أجرب علةه من أباه" غري موجودة يف نرقل ابن عرفة على الياجي يف الطيبة املبتمدة. -5
 .906، ص2شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل،ج -6
هــ(: اإلمـام احلـافا احملـد ، أخـذ عـن ابـن املكـوي، 463-368أبو عمر يوسف بن عيد اهلل بن حممد بن عيد الـرب النمـري) - 7

ابن الفرضي، وأمحد بن عيد امللا بن هعام. اخذ عنه أبو البياس الدالئي وأبو حممد بن أيب قحافة . له يف املويا كتيـاً مفةـدة 
من املباين واألسانةد مل يترقدمه فةه أحد، واالستذكار مبذهب علماء األمصار، واالستةبا  يف  منها كتا  التمهةد ملا يف املويا

. شـــجرة 130-127، ص ص8أمســـاء الصـــحابة، والكـــايف يف الفرقـــه، والـــدرر يف املغـــازي والســـري، وغريهـــا) ترتةـــب املـــدارك، ج
 .177-176النور، ص ص
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كر يـذ ألنـه مل  ؛والنازلـة خارجـة مـن هـذا اتـالف 1"النـداء إن أرادهيف باقصى مـا ييلـو  بهوصاحيه أوىل 
 .وكتب حميكم عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به .فةها أن بب  العركاء دعا إىل اليةع واهلل أعلم

فرقـد وقـف   ،أمـا ببـد ،وعلى شةخنا وحيةينا يف اهلل ألـف سـالم والـةمن املسـتدام :مث تبرقيه برقوله
عنــه ســرية  بــتعز  فوجــدت شــةخنا قــد ،كاتيـه ســدده اهلل علــى مــا مبحولــه وأعــاله مــن األحبـا  واملنــا رة

 ءوذلــا أن العــركا ؛يف تصــرفهم فةمــا ال نتمــل الرقســمة مــن األصــول والربــاع ،الرقضــاةمــن أدركنــا مــن 
 ،ةمـا ال نمـل الرقسـمةذن مبا ترقتضةه السـنة فللرقاضي يلتمس منه اإل أو أحدهم خطاباً  ،يكتيون مجةباً 

              ،مــنهم يريــد بةــع نصــةيه مــع أنصــياء شــركائه يــذكرون فةــه أن فالنــاً الو  ،ببــد أن يثيتــوا ذلــا أو أحــدهم
         ،وقطــــع بكــــون أحــــدهم أراد بةــــع نصــــةيه ،ورد علــــى الرقاضــــي عــــرف املرقصــــود فــــإذا ،ذلــــا إبــــانتهموال 

فكـان أيب  .ن لو قسـمإحبظه  انتفاعهأن هناك من يريد اليةع لبدم قرينة  إذ إاياهتم أنه ال نمل الرقسمة
 املســالةمنهمــا علــى االــث األقــوال يف  مــاداً عتا ،حفظــه اهلل ووالــده يــاذن يف ذلــا بــاليةع وقســمة الــثمن

ســم وإال بةــع وجــب الرق ،إذا صــار ألحــدهم مــا ينتفــع بــه ،ثقلــت ترقــدم الرقــول الثالــ":نصــه نرقلــه الــربزيل
  2"م.علةه

          وأعتــرب  ،كــالم ابــن عاصــم  ءســترقر  أ، مبــا ال اســتحرقه مــن خطــة الرقضــاء ابتلةــتوكنــت أنــا حــني 
  3:ما قاله يف نظمه من حاالت اال  وهي

  ،ومن يريد أخذه يزيد يف الثمن على صاحيه ،نكم الرقاضي بتسويرقه بةنهم أن -

 امتنبـوان إفـ ،وياخذه بذلا الثمن من أبا اليةع مـنهم ،اومة قومه أهل اليصررقأبوا من املن إف -
  ،ومن أخذه بالرقةمة اليت قومه هبا أهل اليصر ،من أخذه حني عر  التسوي  بالزيادة

 .نه نكم علةهم بيةبه وقسمة  نه أحيوا أم كرهواإف -

                                                 

بن حممد بن عيد الرب بن عاصم النمري الرقرييب، حترقة  حممد حممد أحةد ولـد  الكايف يف فرقه أهل املدينّة، يوسف بن عيد اهلل -1
 .875، ص2، ج1980ماديا املوريتاين، مكتية الريا  احلديثة، اململكة البربةة السبودية، 

 .33، ص5نوازل الربزيل، ج -2
 . واألبةات املرقصودة:74ينظر حتفة احلكام، ص - 3

و يٍ  َوَمن  َوَن ُكُم ال رَقاض ي  َذُه يَز يُد يف  الثََّمن    ب َتس   يُر يُد َأخ 
ُل ال َيَصر   ٌذ َلُه يـُرَقض ي َمن  يََذر   َوإ ن  أَبـَو ا قـَوََّمُه أَه   َوآخ 
 َواقـ َتَسُموا الثََّمَن َكر ًها أَو  ر َضا َوإ ن  أَبـَو ا ب ةَع َعَلة ه م  ب ال رَقَضا
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ولكـن يف غالـب  ،فبلـون مـا أمـروا بـه أم اليأكتب وأمحـل النـاس علةـه وال أدري أ نتذا ككوه 
 . ين أهنم ال يفبلون إال ما يواف  غرضهم

ــــة كمــــا ذكــــرت                  مــــن غــــري ىفوجــــدت البــــم العــــريا أشــــك  ،وقــــد كنــــت كتيــــت يف هــــذه النازل
فانترقـدت  ،برقصـد الزيـارة ملـا وردت بـودة ،ذكرنـااليت أن يستبمل ما أشرت إلةه به من احلاالت الثال  

 .علةه ذلا وقلت ال بد لا من تتيع احلاالت واحدة ببد واحدة على الكتةب

              فكتيــــت إلةــــا أستعــــريك فكــــان مــــن اتــــرب مــــا ســــطر  ،فرقــــام يف ذلــــا مســــتح  غلــــة الثلــــث 
ومنبــين مــن شــرح  ،مــع أن البــم يف النازلــة قــد يلــب اليةــع يف أللســي وأنــا أمســع ،يف الصــحةفة الــيت هــذه

لتـه قما  نالكن سلم ،املسالةعلى أنا تبرف مرقاصد أهل زماننا وسرية حكام عصرنا يف  اعتماداً ذلا 
مث هــو أحــ  بــه بــالثمن ، مــن كــون األيب جيــرب علــى اليةــع ،جــدلةاً  ســةدي ونرقلتــه مــن النصــوص تســلةماً 

، علــى األخــذ وجيــرب مــن أذ ؟يب بــذلا الــثمنفهــل جيــرب مــن دعــا إلةــه علــى اليةــع لــآل ،الــذي أعطــى فةــه
ومل يكـن  ،وال منطوقاً  ال مفهوماً  ،أقول ال يؤخذ ذلا من كالم املدونة ،ن قال باجلربإف ،والبد من نبم

 .جربه مرتني امنه وموال يسك  ،فةه إال ختةريه يف األخذ أو الكك ببد جربه على اليةع

 :فان أبوا فكذا ألنه قال فةها ؛ذلا ياذصرنها  وعيارة ابن عاصم 

 1 ..................  ن أبو بةع علةهم بالرقضاءإف

 .الثمن اقتسامومل نصر هذا وال هذا إال حني  

            ،اليةــع واوكــذلا يكــون لســائر العــركاء الــذين مل يريــد ،قولــه أوالً   وإن قــال ببــدم اجلــرب نــاق 
سواء يف األخـذ والـكك  والطالب مباً  يبفاآل ؛وهو لةس كذلا ،من العراء يبإذ يفهم منه أن ال بد لآل
            وجيــــرب مــــن أبــــا اليةــــع فةمــــا ":عنــــد قــــول ابــــن احلاجــــب لرقولــــه يف التوضــــةح ؛مبــــا وقــــف علةــــه مــــن الــــثمن

            واملــذهب" :مــا نصــه 2."الضــرر كالعــفبة علــدف ؛إذا كانــت حصــته تــنرقص مفــردة ،م ملــن يليــهال ينرقســ

                                                 

 .977، شطر اليةت 75حتفة احلكام، ص -1
 واقـ َتَسموا الثََّمَن َكر ًها أَو  ر َضا  َوإن  أَبـَو ا ب ةَع َعَلة ه م  بال رَقَضا 

 .22، ص7التوضةح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب، ج -2
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ببد أن نودي على مجةبـه أن ملـن أراد مـن العـريكني أخـذه بـذلا  ،يف هذا أن اليةع إذا وقف على  ن
  .وذكر عرقيه كالم أمحد بن نصر الداودي 1".وبه الرقضاء ،سواء كان الطالب أو ال ؛الثمن

وا علـــى بةبهـــا رب  ُجـــ ،ايـــت هـــذا فـــإذا" :قـــال ببـــد عرقـــد مـــا ال ينرقســـم مـــا نصـــه ويف ابـــن ســـلمون
 مـا ال ينرقسـم مـن األصـول وغريهـا، وال جيـربون علـى املرقاومـة إال أن يكاضـواكـل وكـذلا     نهـا واقتسام
اليةـع  إىل 2ولـةس ملـن دعـا[ ،أخـذه باقـل الـثمن سـوق وبلـو  نهـا كـان ملـن مل يـدع إىل اليةـع ، فإذاعلةها

       3ابـــن احلـــاجذكـــر ذلـــا  ،اآلخـــرحـــى يســـلمها أحـــدمها إىل أذ ذاك يتزايـــدان  هنمـــاإف ،إال أن يزيـــد علةـــه
 فتامــل كــالم التوضــةح .منــه مــا وجــد يف النســخة الــيت بةــدي 4."يف مســائله أيضــاً  يف مســائله وابــن رشــد

إىل اليةـع  وملـن مل يـدع   ،الـثمن واقتساميظهر لا أن الطالب لليةع  الذي به الرقضاء وما يف ابن سلمون
ومل يــات بغــري هــذا مــن األقــوال وهــو قــوي  ،يســلمها أحــدمها لصــاحيهن حــى اويتزايــد ،إال أن يزيــد علةــه

            ،فكانـــه رمحـــه اهلل مل يبتمـــد غـــري مـــا ســـاقه مـــن األقـــوال يف هـــذا .املبارضـــة  ـــن يبتـــد برقولـــه ويبمـــل بـــه
ولـةس يف شـركاء  ،سداد أو غـري ذلـا آهر إن  ،مع أن الينت يف النازلة أمرها موكول إىل وصةها يف اليةع

 اقتضـتهواألم ال تبـار  مـا  ،األمر له أكل غلـة الثلـث وهـي أم الينـت ال غـري ،ةة من سخط اليةعالرقض
  .الوصي هآور العريبة 

                ن كــان ببــد مــا كتيتــه مــن صــورةإفــ ،شــةخنا مــن الزيــادة علــى كــالم عةــا  إلةنــاوأمــا مــا نســيه 
              ؛بــه عمــا  هــر يل مــن نرقلــه تُ ربَّ َعــ يوإمنــا هــو مــن كالمــ ،مببــزل فــال ميــكي أحــد أنــه مــن كــالم عةــا 

وإن كــان  ،مـا نرقـل مــن عيـارات الفرقهـاء وأقـاويلهم النتهـاءهبـا  ىتؤ  ا  يـُــتَّـوألن تلـا املـادة يف عـادة الكُ 
علــى اهلل   ياذ واهلل أن افــك نــو  ،يهــدة ذلــا علــى الناســ  ال علــومــادة فبُ  بــني ذكــر عةــا  االزائــد فةمــ

                                                 

 .23، ص7املصدر نفسه، ج -1
 ساقطة من األصل. - 2
مام الفرقةه 529أبو عيد اهلل حممد بن أمحد: يبرف بابن احلاج)ت - 3 البامل املعاور أخذ عن حممد بن فرج موىل ابن هـ( اإل 

الطالع، ابن رزق وغريمها. أخذ عنه ابنه أمحد، الرقاضي عةا ، حممد بن سبادة وأبو بكر بن مةمون وغريهم، كان يدور 
لم الرقضاء يف وقته بةنه وبني أيب الولةد بن رشد يف خالفة يوسف بن تاشفني وابنه، له نوازل معهورة، شرح خطية صحةح مس

 (47-46، ص ص1. نةل االبتهاج، ج194-193وكتا  اإلميان والكايف يف بةان البلم وفهرسة)شجرة النور، ص ص
 . 383البرقد املنظم للحكام، ص - 4
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النسخة اليت بةـدي ترقـف  ببثُ شا فاَ  اعكاكن إف ،       ﴾1﴿ ،كذباً 
 .كما ذكرت لا من غري زيادة وال نرقصان،  إن شاء اهلل اعلةه

أن ال جيــد  ،ل مـن مفةـدنا بلسـان التضـرع واتعـوع وخطـا  التـذلل واتضـوعاسـنأقـول هـذا و  
             ينأومــا جــر  ،ولــةس ذلــا مــن ســوء أديب ،فةمــا صــدر مــين مــن صــريح املياحثــة مــن غــري أن أكــين يعلــ

 . ميحو  مبهم فةما قالوه ،تيتين به أن البلماء مؤمتنون فةما نرقلوهاعلى ذلا إال ما ك

وقولــا وال جتــرب عــن أقــداما علــى اليحــث مــع العــة  املــذكور تبظةمــا ملنزلتــه يف البلــم ورفبــة 
وأجـــدادهم يف اتلـــوات  همبـــا  آو إذ مل تـــزل نـــيالء األوالد وجنيـــاء الطليـــة ييـــاحثون أشـــةاخهم  ،مكانتـــه

إذا ســـلمت  هتمءمــرو وال يرقــدح ذلــا يف ديــنهم وال  ،ة وببــد املمــاتاويعــددون النكــري علــةهم يف احلةــ
  .ين على ذلا مع سالمة النةة واحلمد هللأهذا الذي جر  ،نةاهتم إىل أخر كالما

             أن الــــــذي عنــــــدي فةمــــــا ال نتمــــــل الرقســــــمة ملــــــا حترقــــــ  ولنرجــــــع إىل مــــــا حنــــــن بصــــــدده قــــــائالً 
              علــى مــا بــه احلكــم وجــرى بــه البمــل ،الــثمن واقتســامن مــن النرقــول لــزوم اليةــع عنــدي ووقفــت علةــه اآل
كلمــا فةــه ضــرر علــى ببــ    وقــال ابــن الرقاســم":نصــه علــى نرقــل صــاحب املفةــد مــن قــول ابــن الرقاســم

ال ضـرر "ألن رسـول اهلل صـلى اهلل علةـه وسـلم قـال  ؛ نـه واقتسـمواويرقال  ـم بةبـوه  ،العركاء ال يرقسم
احلكــم وغــرر  وبرقــول ابــن الرقاســم ،وقســمة مــا ال ينتفــع ببــ  العــركاء مــن أعظــم الضــرر ،2"وال ضــرار
  .5"وبذلا مضى البمل عند شةوخنا، 4 للرقاضي عيد الوها 3احملاضرة

ليــه كمــا ســي  يف نــص ياليةــع أو  فاملعــكي أعــم مــن أن يكــون مــن أذ بةــع منــاداةً  فــإذاقلــت 
            أن مــا حترقــ  الضــرر  ،لةــه فوقــهاملعــار إ لــم أيضــا مــن قــول ابــن الرقاســموعُ  ،الــذي بــه الرقضــاء التوضــةح
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 ويؤخذ ذلا أيضا حـى مـن قـول ابـن هعـام ،يياع دعا ليةع نصةيها أحدهم أو للرقسمة فرقط مهيف قس
          وال جتــوز الرقســمة يف الــدور حـــى يصــري لكــل واحــد مــن العــركاء مــا ينتفـــع":مــن واــائ  اليــاجي ونصــه

تمـل الـدار الرقسـمة علـى أقـل حتوإذا مل  ،وأصـحابه كثري من قول مالـا  اختالفويف هذا  ،به وينفرد به
               فمـــن أحـــب مـــنهم أخـــذها ،وإال أجـــربوا علـــى بةبهـــا ،وترقاومهـــا العـــركاء إن أحيـــوا ،مل ترقســـمنصـــياء األ

بــر  لــذكر يت ومل ي  ـب ــر األخــذ علــى األَ َصــرق  وأنــت تــرى كةــف يُـ 1."كــان أحــ  هبــا  ،مبــا بلغــت مــن الــثمن
         وهــذا مــا حصــلته  ،وأتــى مبــا أختــار مــن اتــالف خالفــاً  املســالةوإمنــا نــص علــى أن يف  ،والــداعي ي  ـب ــألَ ا

مـن حمـيكم عيةـد  ،وأجـرك علـى اهلل من األقوال ورفبته إلةا أيه السـةد فـاق  مـا أنـت قـا ٍ  املسالةيف 
 .ربه تباىل حممد عيد احل  بن حممد عيد الكرمي أمنه اهلل

ســةدي عيــد احلــ  بــن ســةدي عيــد الكــرمي  ألعــدلاوعلــى أخةنــا وحمينــا يف اهلل الرقاضــي  :فاجابــه
ووقفـت  ،فرقد تصفحت أحبااكم مبي بالورقة اليت قيـل هـذه ،وببد ،ألف سالم ورمحة اهلل تباىل وبركاته

ـــا  ـــن يراقيـــه و عـــاه وإيـــاكمعلةـــه وفرقنـــا اهلل              أمـــا مـــا ذكـــرت مـــن عـــزو  مةســـرة  ،ملـــا فةـــه رضـــاه وجيبلن
ين مل أكـن أدلكـم فةمـا أخـاييكم بـه إال علـى سـرية السـلف الصـاد إف ي،من أشر  إلةه من الرقضاة عل

           تــداء والرجــال تبــرف بــاحل قإذ هــم أوىل باإل ،ومــا نــص علةــه البلمــاء يف دواويــنهم ،مــن قضــاة البــدول
وال يرقنـع يف اسـتياحتها بلسـان احلـال  ،ستياح أموال النـاس باالحتمـالت وال ،ال أن احل  يبرف بالرجال

 .ذا تبذر لسان املرقالإال إ

ين كنــــت إفــــ .اخل...وال أدري يفبلـــون ،وأمـــا قــــولكم هكـــذا كنــــت أكتــــب وأمحـــل النــــاس علةــــه 
بل الواجب على الرقاضي مياشرة مساع اليةنات وغريه من املوجيات  ،نيهتكم على أن ذلا ال يكفةكم

يرضـى  عارفـاً  هعنـ اسـتنا ن مل ميكنـه ذلـا إفـ ،اليت يتوقف علةها اليةـع علـى الغائـب حرقةرقـة أو حكمـاً 
            وأنظـــر أحكـــام ،وغريهـــا 2مـــا نـــص علةـــه البلمـــاء وأشـــار إلةـــه يف الباصـــمةة هـــذا ،نتـــهوأمادينـــه وعلمـــه 
 .3ابن سهل

                                                 

 .358، ص1املفةد للحكام، ج - 1
 :880، حمل العاهد عجز اليةت69حتفة احلكام، ص - 2

م  أَو  وَكةل ه ويـُب ذ ُر احلاك ُم يف وصول ه   ه  ل ل ُحك   ب نَـف س 
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               فةرقـــــوم يوتـــــدفبون كتـــــابكم إىل املـــــدع ،مـــــن ايـــــت كـــــذا فلةفبـــــل كـــــذا نوأمـــــا كـــــونكم تكتيـــــو  
 ،ولـو عرفـوه فالغالـب أهنـم ال ميتثلـون مجةـع خطاباهتـا ،ال يبرفون مبنـاه ،فةبرضه علةهم ،الهَّ به على جُ 

ويتخـــذون  ،فةيةبـــون أمـــوال النـــاس بغـــري حـــ  ،وإمنـــا مرقصـــودهم التوصـــل إىل مـــا يصـــل إلـــةهم مـــن ذلـــا
 ارتكــا ســهل  ،فهــذا مــن أعظــم التســاهل ،وهــذا مبــروف معــاهد ،إىل أكلهــا  لمــاً  خطــابكم ســلماً 
                       مــــــن وريــــــات الــــــذنو  وســــــلا وإيــــــاكمأنرقــــــذنا اهلل  ،نــــــا هلل وإنــــــا إلةــــــه راجبــــــونإف ،مــــــالوف البوائــــــد

 .بنا وبكم يري  الصاحلني من أربا  الرقلو 

واهلل  ،ما نرقلت إال مـا وجـدتفلبمري  ،جدلةاً  وأما قولكم أنكم سلمتم ما قلته ونرقلته تسلةماً 
             وقصــارى ،حســيب أن بــدلت أو غــريت مــع أنكــم ببــد جــدالكم تــاتوا مبــا يغــري يف وجــه مــا قلــت ونرقلــت

وقـد علمـتم  ،1االاـة أقـوال املسـالةيف  وقـد حصـل ابـن عرفـة ،ما نرقلتم ش  خالف ال أنكره وال أجهلـه
يف شـرحه  وقـد قـال ابـن نـاجي ،2أن  اهر املدونة منع مريد اليةع من األخذ ولو زاد على ما يبطى فةه

        باألخـــذ  رضـــيي إذا ـ  أن األبـ ــ ونـــةدوأمـــا قـــولكم أنـــه ال يؤخـــذ مـــن امل ،3 اهرهـــا كـــالنص علـــى الرســـالة
 بـل كـالم املدونـة ،فـاقول أن هـذه غفلـة مـنكم أوجيهـا عـدم التـدبري ،فال جيرب مريد اليةـع علـى اليةـع منـه

وأختار األخـذ فرقـد أوجـب علـى مريـد اليةـع تسـلةم  ،يف األخذ والككي ـ  األب   ري  ألنه ملا خُ  ؛صريح بذلا
             وأمـــا قـــولكم ،منـــع أخـــاه حرقـــه جيـــرب علـــى تســـلةمهمـــن وبالضـــرورة أن  ،وإال فرقـــد منبـــه حرقـــه ،يةـــع لـــهامل

لنـا قبـل صـرنه موافـ  ملـا  ،فاقول أنكم غفلتم عن تدبر كالمه ،صرنها ياذ ذلا أن عيارة ابن عاصم
  :هلوهو قو  ،األخذ ادر أ إذ يـ   ب  لمن جرب مريد اليةع على تسلةم اليةع 

ُل الَيَصر   ٌذ َلُه يـُرَقض ي َمن  َيَذر   َوإن  أَبـَو ا قـَوََّمُه أَه  وآخ 
4 

               ببـــد مـــا ســـي  ،ة فةمـــا بةنهمـــا قومـــه أهـــل اليصـــرمـــن أبـــو مـــن املرقاو إفـــ" :قـــال ابنـــه يف شـــرحه 
              ، خـــــذ مـــــن أراد اليةـــــعاآل ويرقضـــــي هـــــذا، اليةـــــع منهمـــــا ه بـــــذلا الـــــثمن مـــــن أذوياخـــــذ ،مـــــن تســـــويرقه

                                                 

لةس لطالب اليةع الرقاصد  -2العركاء يف االخذ مبا بلغه الثمن سواء.  -1.  االقوال هي: 460، ص7املختصر الفرقهي، ج - 1
 له األخذ مبا وقف علةه الثمن إن مل يرقصد اخراج شريكه. -3بدعواه اخراج شريكه األخذ مبا وقف علةه من  ن 

. ونصه :" قال مالا: "ال يرقسم ويرقال  ما: ترقاوماه فةما بةنكما أو بةباه، فإن مل يترقاوماه وأرادا 288،  4ة، جاملدزن - 2
 بةبه، فإذا استرقر على  ن، فإن شاء الذي كره اليةع أن ياخذه أخذه وإال بةع."

شــرح ابــن نــاجي التنــوخي علــى مــ  الرســالة البــن أيب زيــد الرقــريواين، قاســم بــن عةســى بــن نــاجي التنــوخي حترقةــ  أمحــد فريــد  - 3
 .296، ص1م، ج2007املزيدي، دار الكتب البلمةة، بريوت لينان، 

 .74حتفة  احلكام، ص - 4
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          وياخــذه بــذلا الــثمن  ،ملــراد أبةــه فرقــول العــارح ميةنــاً  1"ذرعــرب عنــه العــة  رمحــه اهلل مبــن يــهــو الــذي 
 .وإال فرقد منبه حرقه ،صريح يف أنه جيرب مريد اليةع على تسلةمه له ،من أبا اليةع

باه التبيـري بـالالم املرقتضـةة اأقول ي ،من العراء يـ   ب  لأنه يفهم من كالم ابنه البد  :وأما قولكم 
مــا فهمتمــوه لرقلــت يكــون علــى ســائر  أردنــاولــو  ،وكــذلا يكــون لســائر العــركاء ،وهــو قــويل ،للتخةــري
      وأمــا الــالم ،املفهــوم مــن مبــأل علــى ،املرقتضــةة للوجــو  الــدال علةــه باالســتبالء ىببلــفــاعرب  ،العــركاء
 .ال إجياري اختةاريوهي  ،هي لالستحرقاق فإمنا

 مراعـاةألنه جتب علةـه  ؛ين إمنا أوجيته علةهإف ،اخل...فةجب قيله على ويل الينت :وأما قولكم 
أو إلرادة : "ولــــذلا قــــال يف املختصــــر ،ال يف اليةــــع غاليــــاً  والغالــــب أن املصــــلحة يف العــــراء ،املصــــلحة

 ،مث أشــار إىل النــادر وبرقولــه أولــه ،فاشــار إىل حكــم الغالــب مبفهــوم كالمــه ؛2"وال مــال لــهشــريكه بةبــاً 
 .3"واليةع أوىل"

         ،كمـــا ســـي   وهـــو خمـــالف لظـــاهر املدونـــة ،الســـالمبـــن عيـــد أصـــله ال ومــا نرقلتمـــوه عـــن التوضـــةح
لكــن كالمــه نتــاج لزيــادة . وإن متســكتم بــه هــديت إن شــاء اهلل ،علةــه كمــا نرقلتــه وقــد تاولــه ابــن عرفــة

ـــ ،ألنـــه إذا كـــان لكـــل شـــريا أن ياخـــذ اليةـــع مبـــا يبطـــي فةـــه ؛بةـــان            ،احوا يف أخـــذهفمـــا احلكـــم إذا تعَّ
 .4عن سحنون أهنم يتزايدون ناقالً  وقد ذكر يف شرح الباصمةة ،ال يؤخذ حكمه من كالمه

فــذلا ألنكــم ذكــر  أنــه أبــاح ملريــد اليةــع  ؛قــولكم أين أنكــرت الزيــادة علــى كــالم عةــا  اأمــ 
 ،وهـو كـذلا ،وال مـن نرقـل عنـه ،فرقلـت أنـه مل يـذكره الرقاضـي ،إخراج شريكه أخذ امليةع بزيـادة قاصداً 

وذكـره  ،سـنأنـه خمـالف لكـالم أيب احل وقد نرقلته وذكـرت ،بغري قصد إخراج شريكه وإمنا ذكره ابن عرفة
أخذه بذلا " :ونصه "كان ملن مل يدع إىل اليةع":وفةما نرقلتم عنه إسرقا  ببد قوله ،أيضا ابن سلمون

 مسـاواةوهـذا اإلسـرقا  هـو الـذي محلكـم علـى  5"اخل الثمن ولـةس ذلـا ملـن دعـا إىل اليةـع إال أن يزيـد
فةهـا  وقـد حصـل ابـن عرفـة ،ذات خـالف فاملسـالةوباجلملـة  ،ولـةس كـذلا ،كالمه مع كالم التوضةح

                                                 

 .1101، ص2شرح ابن النا م على الباصمةة، م  - 1
 .173، ص1خمتصر خلةل، ج - 2
 .املصدر نفسه - 3
 .65، ص2ينظر شرح مةارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت البرقود واألحكام، ج - 4
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أو إن مل يطلـب  ،ففـي كـون العـريا أحـ  مبـا بلـو املعـكك امليةـع مطلرقـاً " :االاة أقوال كما سـي  ونصـه
 ،ونرقــل عةــا  وأليب عمــر 1"االثهــا إن مل يكــن قصــد إخــراج شــريكه منــه ألخــذ غــري واحــد منهــا ،بةبــه

 .وكتب عيد الرمحن بن عمر لطف اهلل به .واهلل املوف  ،ينري يف عزو الرقولني األخ وأعكضه ابن غازي

 2[ضمان المثلي بمثله هأل يضمنه بقيمته]من تعذر عليه -39

 تمـرأبا خالد ملا وجـب علةـه غـرم األمحـال مـن ال أنلا  عالماً إ ،أما ببد: وكاتيه الرقاضي برقوله
فحكمت علةه حـني تبسـر علةـه املثـل بـرد  ،لب ذلا منه فلم يوجدفطُ  ،البموريأليب الرقاسم  االلتزامب

          يف ذلــا نصــةيه مــن مــاء يةــع ف ،أي عــن قــدر مــا يفــي بالتياعــة ؛عجــزوأذنــت بيةــع متاعــه حــني  ،قةمتــه
 ،مث ملا دخل اتريف وجذ الناس  رهم ،مرتسغية وغالء الوقد صدر منا ذلا يف وقت امل .بني شركائه

 :فاجابـه، ت لـاالتزمـن الـذي قـام أبـو خالـد علـى البمـوري وقـال لـه خـذ مثـل  ـرك اآل ،ورخص الثمـر
            فرقــــررت  ـــم مـــا صــــدر  ،فراجبـــوين يف ذلـــا .متاعــــا علـــىأنـــه قـــد قضــــةتين حرقـــي ملـــا أعــــداين العـــرع 

أبـو خالـد املـذكور علـى سـؤال خبـط السـةد  وقفـينأو  مراراً  يفتكرروا عل ،مين من احلكم حني تبسر املثل
فاحييـت اسـتطالع  ،بسييه فارتيت. به حذو السؤال تيذحا ،مبحوله جوابا حممد بن احلاج عيد اهلل
 املسـالا إيضـاحومبتمـدي يف ذلـا قولـه يف  ،هـالهنـا بنصـوص مبـزوة لرقائ هفاايتـ ،ما عندك يف الرقضـةة

           ومل أقــــف علــــى مــــن قــــال أن الطالــــب يســــتمهل عــــن مطاليــــة املطلــــو  3"الضــــرورات تيــــةح احملظــــورات"
ولـو بغـالء مبثلـه  ملثـلٍ ":الغاصب يف قول خلةـل مسالةروية من حأن يؤخذ ذلا باأل إال ،وجود املثل إىل

              ،ه أحـــرىفغـــري  ،ن كـــان الغاصـــب جيـــب لـــه هـــذاإفـــ .4"باالســـتةالءوضـــمن "ببـــد قولـــه " وصـــرب لوجـــوده
فــانتم بعــرح هــذا املبــأل ويــه، مل أمتهــل لــذلا وال أنــا مــن ذ إذجتاســر علــى الــتكلم هبــذا أفــال أدري وال 

 .أوىل

تبـــذر علـــى خالـــد دفــــع مثـــل مـــا أخـــذ مـــن جنـــان أيب الرقاســــم  إذافالواجـــب  ،وببـــد :فاجـــا 
 ؛مـن  ـن مـا ببـتم علةـه ،أن توكلوا مـن يعـكي لـه مثـل  ـره ،مر وحكمتم بيةع ماله فةهتاملذكورين من ال

                                                 

 .460، ص7املختصر الفرقهي، ج - 1
 .233،234الغنةة، ص ص - 2
إيضـاح املســالا إىل قواعــد االمــام مالــا، أمحــد بــن نــي الونعريســي، حترقةــ  أمحــد بويــاهر اتطــايب، مطيبــة فضــالة، املغــر ،  - 3

 .365م، ص1980
 .226خمتصر خلةل، ص - 4
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              وأمـــا احلكـــم علةـــه بالرقةمـــة .اً أو تـــدفبوا أليب الرقاســـم قةمتـــه حةن،ـــذ نـــاجز  ،لبـــدم تبـــذر وجـــوده حةن،ـــذ
                 ؛حةن،ــــــذوالفــــــر  أن الــــــثمن ال يبــــــدم " وصــــــرب لوجــــــوده":فلــــــةس بصــــــوا  ملخالفتــــــه لرقــــــول املختصــــــر

وال ضـرورة  يف الـدين، فسـ  الـدين إىلوألن احلكم علةه بالرقةمة ويتاخر دفبها عن وقت احلكـم يـؤدي 
 .واهلل املوف  ،خمالفة النص إىليف هذا تلجق 

 1[يمضي بيع الُمكره لخوف مفسدة متوقعةهأل ]-40 

ـــــ ،نصـــــه وببـــــد ،2وجـــــوا  شـــــورى عـــــن بةاعـــــات املخـــــزن                   مـــــن ذكـــــر  :يفامـــــا مـــــا أوجيـــــت عل
           د أخربتــافكةــف وقــ ،فضــال عــن إجيابــه علــي ،فهــذا مــا ال يكــون يل ،لــا مــا تترقلــده يف هــذه النازلــة
حـــد أبـــل الواجـــب علةـــا إن  هـــر لـــا تـــرجةح  ،أعـــني لـــا مـــا تترقلـــده، أين  ســـا عـــن اتـــو  فةهـــا

  .وأتركهما يرتفبان ملن رضةاه ،إن  هر لا ،وإال فارفع اتصمني لغريك ،الوجهني احلكم به

ألن كالمـه  ؛فـال دلةـل فةـه ،على تـرجةح إمضـاء هـذه اليةاعـات وأما استظهارك بكالم احلطا 
لكــون مفســدة عــدم ايوتــه أعظــم مــن مفســدة  ؛يف االســتبانة بالــذي نكــم بغــري احلــ  علــى إايــات احلــ 

فـال ييـاع  ؛غري وجه شرعي جورألن إمضاء بةع ملا الغري ب ؛النازلةكذلا  ةستول ،االستبانة بالظامل
 خر تامل  كالمه واهلل أعلم .آجبور 

فلـةبلم سـةدي  ،علم األعالم وقدوة األنام حسنة اللةايل واأليـام شـةخنا أمـا ببـد :ونص السؤال
                ،ذهــــب إن ذهيــــت وأتوقــــف إن توقفــــت وأمســــا إن أمســــكتأ ،أنــــا أديــــن اهلل بســــريتا يف األحكــــام
قد استطلبت علـى مـا عنـدك  ،وأوالد علي بن عيد الرمحن الونرقايل وهذه قضةة أوالد احلاج أيب الرقاسم

            ،أجـــــزت صـــــفرقة فاســـــدة ن أجـــــزتإنـــــا أووجهـــــه  ؛فوجـــــدتا  ســـــكا عـــــن اتـــــو  فةهـــــا فةهــــا مـــــراراً 
 .وذلا الذي أوجب إمساكا ،ن أبطلت خفت توايل الف  بني املسلمنيإو 

                ي  ـعــــدم جــــرب األب ــــ :والثــــاين ،مســــاكاإ: انوجــــب حــــرييت أمــــر أوالــــذي  ،مث أين برقةــــت متحــــرياً  
وهـــذه األمـــور  .وكثـــرهتم ،النازلـــةمتنـــع لبـــدم احنصـــار املـــدعني يف ولـــو جـــاز ال ،يف الرقضـــةة علـــى الصـــلح

                                                 

 .152،153الغنةة، ص ص - 1
بةع أمالكه املنرقولة والبرقار.)ينظر بةع املخزن: وهو أن يلزم املخزن املغريب من عجز من األهايل عن دفع ما يلزمه من ضرائب  - 2

 .(238هامش نوازل الزجلوي، ص
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وال أمضةنا اليةع املخـزين لتاديـة  ،رب على الصلحألن اتصم إن مل جيُ  ؛للف  1املعار إلةها بنفسها م دية
 .ما توسوس له نفسه من األغرا  الفاسدة استبمل ،س وينرقطعاأبطلنا لةةحرقه وال 

               ىألين ميتلـــ ؛ه املبضـــلةمســـا أن يـــذكر يل مـــا أترقلـــده يف هـــذأفالواجـــب علـــى ســـةدنا حةـــث  
                        للفــــــــــرع باصــــــــــله أم كةــــــــــف أصــــــــــنع؟  إحلاقــــــــــاً  ؛هبــــــــــذه اتطــــــــــة هــــــــــل أحتاشــــــــــى عــــــــــن الــــــــــتكلم فةهــــــــــا

 ،لكن مـع حترقـ  وقـوع الفـ  إن بطـل ،مع أن بب  أدلة العرع ترقول بإجازة اليةع املخزين :إىل أن قال
ز العـرع وقـد جـوَّ ":نصـه 2"علةهـا اوقيول هدية ولـو كافـ":عند قول خلةل ما نرقله اإلمام احلطا  :دلةله

فمفســدة الرقتــل ومــا  ؛3"ال مــن جهــة أهنــا مفســدة علــى درء مفســدة أعظــم منهــا ،االســتبانة باملفســدة
وأكد  بل االستبانة بإمضائه على دفع الف  أوجب ،أعظم من مفسدة إجازة اليةع الفاسد ،يؤدي إلةه

 ...اخل

 ؛وببد فرقد علمت أين مل أكن أتكلـم يف اليةاعـات الواقبـة علـى هـذا الـنمط :وله أيضا ما نصه
وهي كلها  ،لبموم اليلوى هبا يف هذه اليالد ؛ألن التبر  لليحث فةها ونرقضها يؤدي إىل الف  وا رج

  على هذا السنن واهلل املوف .

 4[فاتة، إن قصد بالبيع اإلبيع المشتري قبأل قبا المبيع الفاسدهأل يص   ]-41

عمــن بــاع  ،بــن الرقطــب البالمــة ســةدي اليكــري وســ،ل ســةدي عيــد الكــرمي بــن حممــد الصــاد
وببــد ســنني يلــب املعــكي الــدخول  ،ا دون املعــكيموبرقةــا بةــده يســتغله ،بعــر  اإلقالــة وداراً  جنانــاً 
           فاشــهد املعــكي حةن،ــذ أنــه باعــه  ،واليةــع فاســد ،إال الــثمن الــةس لــ :وقــال لــه ،ومنبــه اليــائع ،فةهمــا

 ت أم ال ؟ ةف  من ولده هل اليةع واحلالة هذه يُ 

  وال يــدخل  ،وســلف جــر نفبــا ،ألدائــه اليةــع والســلف ؛فاســد 5للثنةــا فاجــا  أن اليةــع والعــر 
ع معــكيه وهــو يف يــد يةــف ،ومــا مل يرقــي  فضــمانه إذا هلــا مــن بائبــه ،يف ضــمان معــكيه إال بــالرقي 

                                                 

 ( وهي هنا كناية عن األداة واآللة.273، ص15املدية، السكني والعفرة)لسان البر ، ج - 1
 .219خمتصر خلةل، ص -2
 .115ص، 8مواهب اجللةل، ج -3
 .139الغنةة، ص -4
)مبلمة الفرقه بةع الثنةا هو أن يتف  بائع ومعكي عند عرقد اليةع على أن لليائع ح  اسكجاع ما باع بعر  رد الثمن املدفوع - 5

 .(194املالكي، ص
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 ،1وهنــى النـيب صـلى اهلل علةــه وسـلم عـن ربــح مـا مل يضــمن ،إذا مل يـدخل يف ضـمانه ؛بائبـه ال عـربة بــه
 وملا فةه من بةع ما فةه خصومة لرقوة شيهة ذي الةد.

 حةــث بــاع لولــده ببــد الرقةــام علةــه، وببــد فاملعــكي املــذكور أعــاله علــى شــر  اإلقالــة  :وأجــا 
                                فــــــــــــال يكــــــــــــون فوتــــــــــــاً؛ ألن قصــــــــــــده تفويــــــــــــت ذلــــــــــــا علــــــــــــى ربــــــــــــه، فةبامــــــــــــل بنرقــــــــــــة  قصــــــــــــده، 

 .واهلل أعلم .2فاتة"ن قصد باليةع اإلإال :" يف املختصرقال 

 ،لسةدي عيد الكرمي اجلوابان أعاله صـحةحان :وأجا  الرقاضي سةدي عيد احل  ابن عمهما
 .وهبما يرقول عيةد ربه تباىل حممد عيد احل 

اجلوا  األول فظـاهره أن بةـع املعـكي  فاما، وأجا  العةح سةدي عيد الرمحن بن عمر وببد 
             ولـــــةس كـــــذلا بـــــل الـــــراجح ،بـــــه جتـــــب الفتـــــوى إذ؛ يفةتـــــه هـــــو الـــــراجح قيـــــل قـــــي  امليةـــــع الفاســـــد ال

 ؛3"تــاويالن ويف بةبــه قيــل قيضــه مطلرقــاً ": عنــد قــول املختصــر فاتــة بــه كمــا يف احلطــا مــن التــاويلني اإل
فحاصـل كالمهـم تـرجةح نرقوله: خر آوقال يف  ،فرقد نرقل عن ابن يونس وأيب إسحاق التونسي ترجةحه

  .4تالرقول بنفوذ اليةع وأنه فوّ 

ونـص عنـه قـول  ،عـن اللخمـي وأما اجلوا  الثاين فإمنا يتماشى على قول االث حكاه احلطا 
                       6يةهــــــــاتتنوصــــــــاحب ال 5هــــــــذا الــــــــذي ذكــــــــره ابــــــــن حمــــــــرز :ال إن قصــــــــد بــــــــاليةع اإلفاتــــــــة:"املختصــــــــر

                                                 

.( حسنه األلياين)إرواء 516، ص6918، ح253، ص6671. ح203،ص6628، ح11أخرجه أمحد)مسند امحد، ج - 1
 .(147، ص5الغلةل، ج

 .150ص خمتصر خلةل،2 -
 .177خمتصر خلةل، ص -3
 .263،264، ص ص6مواهب اجللةل، ج - 4
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-خمـي. لـه التيصـرة الرمحن، أيب عمران الفاسـي، الرقابسـي وأيب حفـص البطـار. أخـذ عنـه عيـد احلمةـد الصـايو وأبـو احلسـن الل
.  153، ص .2. الـديياج املـذهب، ج68، ص 8وكتابه الكيري مساه بالرقصد واإلجياز.)ترتةب املدارك، ج -تبلة  على املدونة
 (163، ص1شجرة النور، ج

 الرقاضي عةا . - 6



 238   الثاني: فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري الرقسم

ونرقــل  ،وجبلــه املــذهب ،ونرقــل اللخمــي أنــه يفــوت بــاليةع وإن قصــد بــه اإلفاتــة ،ونرقلــه عنــه يف التوضــةح
  .1"بالفرق بني أن بةبه قيل قةام اليائع علةه يريد فس  اليةع فال يفوت بذلا قوالً 

         ،إذ ال يبلـــم ذلـــا إال منـــه ،ولكـــن ييرقـــى النظـــر فةمـــا يســـتدل بـــه علـــى قصـــد املعـــكي اإلفاتـــة
لكـن  2.إن مل يظهـر كذبـه ،عدم قصد اإلفاتة فهـو مصـدق علـى ميةنـه ادعىأنه إن  وقد قال األجهوري

 ؟ف نلــف لةســتح  غــريهةــلليــائع األول فك وهــو أن احلــ  للمعــكي الثــاين أو ؛قولــه مــع ميةنــه فةــه نظــر
 فانظره وجوا  العة .

                                                 

 .266، ص 6مواهب اجللةل، ج -1
عيد السالم حممـد األمـني، دار الكتـب البلمةـة، لينـان،  شرح الزرقاين على خمتصر خلةل،عيد الياقي بن يوسف الزرقاين، ضيط -2

. ونصه واللفا للزرقـاين:" وصـدق بةمةنـه يف دعـواه قصـد اإلفاتـة أو عدمـه حةـث مل يرقـم دلةـل علـى  174، ص5م، ج2002
 كذبه"
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 [نو الرهالمداينات و  فتاوى]

 1[بماله الدين إحاط من إقرار ]-42

       وهــي أن الســةد عيــد اهلل بــن عيــد الــرمحن بــن موســى قــام  ،ومــا رأيــا يف قضــةة :العــورى فةهــا
  شــكى مــن الســةد موســى الــذياشــكاه  ــن ايــدعي وأن لــه بةــده مــاء  ،علــي علــى العــة  احلــاج بــن أ َ 

 .ملكي وبةدي :هو أخوه. فاجا  املطلو  برقوله

          ألخةــــه احلــــاج أن كــــل مــــا بةــــده ،لســــةد موســــى املــــذكور اً فكلفتــــه إ هــــار ملكةتــــه فــــا هر إقــــرار 
 .وباسفل الرسم تبريف خط املرقر ،من أصل أو غريه فهو ألخةه املذكور

فـا هر  ،ف إاياتـهل ـفكُ  ،دعى أن الـدين نـةط مبالـه حـني اإلقـرارافاوقفت خصمه علـى ذلـا فـ 
 ،الــيت تركهــا بةــده علــى وجــه األمانــة مثرقــاالً  أخــاه موســى مــن اتمســنيأبــرأ فةــه أن احلــاج  حممــد  رمســاً 

 توايتــ ،ن بذمــة موســىو فثيتــت اتمســ ،ببــد أن دفــع لــه أصــله يف البــدة املــذكورة اخل ،ودفبهــا ملديانــه
ــــــه ــــــه دفــــــع أصــــــله فةهــــــا ؛إحايــــــة هــــــذه اتمســــــني مبال ــــــه ،ألن ــــــه ألخة ــــــذي وقــــــع من                      وبطــــــل التصــــــةري ال

 .الرقي  فةهجناز إلبدم  ؛يف تلا اتمسني يف أصله

ــــه مــــن أنــــه يتوقــــف رده علــــى قةــــام الغرمــــاء                   فإمنــــا قلــــت  ،وببــــد :مبــــا نصــــه ،مث راجبــــه يف جواب
 وأن احلــ  للغرمــاء غــري أن املــواق ،بــالالم ترقتضــي التخةــري 2"للغــرمي" علــى قــول املختصــر ذلــا مبتمــداً 

         فرقـــد وقفـــت ،يرقتضـــي ذلـــا ال أجـــده اآلن وقـــد كنـــت وقفـــت علـــى كـــالم ابـــن غـــازي ،3كالمـــه  غمـــر
 يف احلكم واهلل املوف .

مـن كـون فسـاد اإلقـرار يتوقـف  ،فرقد وقف كاتيـه علـى مـا كتيـه العـة  ،أما ببد :ونص املراجبة
          كــــون املســــالة حبا ــــا مــــن أن اإلقــــرار باملــــال فبلــــى   ،ال علــــى ألــــرد إحايتــــه الــــدين ،علــــى قةــــام الغرمــــاء

ــــــــا فمــــــــا يف حاشــــــــةة ابــــــــن غــــــــازي علــــــــى املختصــــــــر ،هــــــــو كا يــــــــة                                قــــــــال يف ترمجــــــــة ا يــــــــة ،يــــــــاذ ذل
                                                 

 .157الغنةة، ص -1
 .201خمتصر خلةل، ص2 -

، نصه:" أن الذي ال وفاء عنده مبا علةه من الدين ال جيوز عترقه وال هيته وال كل ما فبله من 590، ص6التاج واإلكلةل، ج - 3
وأورد يف " با  املبروف وال إقراره ملن يتهم علةه، وجيوز بةبه وشرا ه، فإذا ضر  على يديه مل جيز إقراره وال بةبه وال شرا ه

 ء.ذلا أقوال كثري من البلما
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      فرقةــام الوجــه إذا هنــا هــو الســالمة  ،وأمــا هــذا املوضــع فإحايــة الــدين مبالــه مانبــة مــن احلةــازة:"مــا نصــه
             وحكــى اتــالف، 1"إحايــة الــدين مبالــه قيــل البطةــة ييطلهــا اتفاقــاً  :وقــال ابــن عرفــة ،مــن الــدين احملــةط

ــــه ،يف اإلحايــــة ببــــدها وقيــــل احلــــوز ــــا عنــــد قول ــــدين حمــــةط :"فرقــــف علــــى ذل ــــاخر ل              2"وبطلــــت إن ت
 وال يتصور قةام الغرماء.

 3[برهن المدين في دينه إعا جرى عرف  ]-43

ســادتنا األعــالم جــوابكم تــؤجرون  :ســؤاله ببــد احلمــد هلل يف مباملــة ر  اجلنــان اتمــاس مســالة
 وقد جرى البرف والبادة يف اليلدان من كان خاسـاً  ،وقد خالطه مبخالطة ،لرجل يف رجل صار خاساً 
ولكـم األجـر  ،أجةيوا لنا مبا يفةد ذلا ،ال  رج علةه إىل أن يرقضي له ما علةه ،عند من له علةه تياعة

 .والثوا 

نـه نكـم بـه ويبـول إف ،أنه حةث كان البرف والبادة كما ذكـر  :فاجلوا  واهلل املستبان، وببد
حممد عيد احلـ   ،ملبروف  اهرببد اقتضاء دينه ا ،وال ياخذ املداين إال ما فضل عن ر  اجلنان ،علةه

 .بن الرقاضي سةدي عيد الكرمي

               ،أن البــــادة املــــذكورة يف الســــؤال ال يبــــول علةهــــا :احلمــــد هلل اجلــــوا  عمــــا مبحولــــه واهلل املوفــــ 
    ﴿ :قــــال عــــز وجــــل ،ألهنــــا مصــــادمة لظــــاهر الرقـــرآن الكــــرمي ؛إلةهــــاوال يلتفـــت 

    ﴾4 وال قائـــــل بـــــه فةمـــــا أعلـــــم ،والبـــــادة املـــــذكورة فةهـــــا رهـــــن املـــــديان يف دينـــــه ،                   
           قـــاً اتفوا، ومـــذهب مالـــا نفةهمـــا علـــى املعـــهور عنـــه يف األول ،ومالزمتـــه ،ختلـــف يف اســـت،جارها وإمنـــا

              وكتـــب عيةـــد ربـــه تبـــاىل  ،ري مطـــاب  للســـؤال واهلل أعلـــمغـــوأمـــا جـــوا  حمينـــا اجملةـــب مبحولـــه . يف الثـــاين
 .عيد الرمحن بن عمر من خطهما كذاهتما

                                                 

 .978، ص2شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل، ج - 1
 .978، ص2شفاء الغلةل يف حل مرقفل خلةل، ج -2
 .258الغنةة  - 3
 .279سورة اليرقرة، االية -4
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 1[هأل إثبات الوكالة يبطأل الحيالة في الرهن]-44 

لــا أن مــوالي  : إعالمــاً ورى مــين لعــةخنا أيب زيــد ونصــهامــن الــرهن انبرقــدت فةهــا العــمســالة 
           ةـــده شـــهادة وب ،وذكـــر يل أنـــه ســـي  مـــن عنـــدك ،بـــن علـــي ورد علـــي قيـــل الةـــوم بةـــومني أو اـــال  عمـــر

يف حضــوره  ،عاملعــا وغــري عــاع منــه كــان يتصــرف يف متــاع عمــه أمحــد امل  دَّ عــ احممــد بــن أبــأن علــي بــن 
             فرقلــت ،لبمــه وكةــل وذكــر يل أنــا قلــت لــه ال يثيــت بــه أن علةــاً  ،فــاوقفين علــى ذلــا أيضــاً  ،وبغةيتــه
 .قال هو الذي علةه البمل له ما

وهــل نصــل لــه بــذلا التصــرف املعــهود لــه بــه أنــه وكةــل  ،مث أين بـدا يل أن أســالا عــن ذلــا 
يف التنيـه  :نصـه مـا ،2"َوَصَدَق يف  الـرَّد  َكـال ُمودَع  ":عند قوله يف املختصر نرقله احلطا مبا  عمالً  ،بالبادة
    ،بغــري أمــرك فإمــا ولــدك أو ببــ  عةالــا أضــحةتامــن ذبــح  :يف قــول املدونــة قــال ابــن نــاجي:الرابــع 

وكــان األخ الــذي  ،إذا كــان ربــع بـني أخ وأخــت :يرقــوم منهـا ،فــذلا ألــزي ،فمـن فبــل لةكفةــا مؤنتهـا
 ،فجاءت أخته تطالب مبناهبا من الكراء يف مجةع املدة املـذكورة ،يتوىل عرقد كرائه وقيضه سنني متطاولة

 ،إذ هــو وكةلهــا بالبــادة ،رقيــل قولــه مــع  ميةنــهيأنــه  ،ه  ــاوادعــى هــو دفبــ ،،اً مل ترقــي  شــة وزعمــت أهنــا
              مث رجـــع  ،3وقـــد خالفـــه تلمةـــذه أبـــو مهـــدي ،كـــرُذ  وأفـــى هبـــا ابـــن عرفـــة مبـــا .وذكـــر أهنـــا وقبـــت باملهديـــة

 4.بيب  اختصارمنه  انتهى .أخالفه ببد وفاته إىل ما أفى له وقال خالفته يف حةاته وال

 خةـهألفهـو مثلـه  ؟ ـا بالبـادة بطـول التصـرف  ـا كـان وكـةالً  ؛األخأفال يكون علي مبنزلة هذا  
 ؟إذ يد الوكةل كةد موكله ؛بطلت حةازة موالي محاد فإذا أايت الوكالة ،أمحد

عـين مـوالي عمـر ؛ أذكرنـا غـري مـا ءوهل سةدي إذا   األجل املضـرو  بةنهمـا ومل يـات بعـي 
أن عنده  اانةاً  ادعىوما احلكم إذا  ؟لةس بوكةل عادة ن قلنا أن علةاً إ ؟له وميتلَّ ال حى  أنكم علةه أو

                                                 

 .14-13اإلحكام والرقةد، ص ص - 1
 .182خمتصر خلةل،  -2
هـ( قاضي اجلماعة بتونس. أخذ عن ابن عرفة وغريه. أخذ عنه 815-813أبو مهدي عةسى بن أمحد بن حممد الغربيين)ت - 3

جلة منهم أبو زيد الثباليب، ابن ناجي، أمحد الرقلعاين وغريهم غاليهم تالمةذ ابـن عرفـة. ونرقـل عنـه الـربزيل وابـن ناجي.)شـجرة 
 .(298-297، ص ص1. نةل اإلبتهاج، ج350النور، ص

 .206، ص7مواهب اجللةل، ج -4
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يفةـد  ومل يـات مبـا فكةـف أن أجلنـاه اانةـا مث جـاء لـدد،بـد يو يسـمع  ذلـا ال أم هبا لإتةانبةنة أيؤجل 
 ؟احلكم علةه أوالً 

 ومـوالي محـاد جبـال علةـاً  عـدَّ ا أبـبـن قـد ورد علةـا شـهادة الطالـب املـربوك أن أمحـد  :فاجا 
مـع أين مل أقـف علـى مـن نـص علـى أن وكةـل الـراهن  ،بالبـادة فكةف يبارضه كونه وكةالً  ،للرهن حائزاً 
وأمـا حةـث رضـي  ،جبلها املرهتن بةده مـن غـري علـم الـراهن نه يتوهم ذلا لوإف ؛تصح حةازته لرهنه ال

 .؟تلحرقه هتمة فاي ما  اً الراهن بكونه حائز 

جله ايدل على صدقه ف فإن  هر لا من حاله ما ،ن له بةنة أخرىأوأما دعوى موالي عمر  
 .وهذا موكول الجتهادك والسالم ،برم احلكم علةهاف دملأنه ن  هر إو  ،اانةاً 

                        يف ترمجـــــــة الـــــــرهن التوضـــــــةحقلـــــــت: ومـــــــا قالـــــــه شـــــــةخنا يف األخ وحةازتـــــــه هـــــــو صـــــــريح نـــــــص 
وقـال  ،ينيغي ذلا وضبفه ال يةةوالبت ال ابن الرقاسم يف املوازيةيد أخ الراهن فرق ه علىوأما وضب":نصه
ــــام وهــــو أصــــح رهــــنذلــــا  :1 اجملموعــــة[يف                      وكــــةالً  األخ. وهــــو أعــــم مــــن أن يكــــون هــــذا 2"انتهــــى. ت
 النص.  اهر كما يتباياه  الو أ

 3هأل يص  رهن من أحاط الدين بماله[]-45

                شـــورى يف قضـــةة مـــوالي عمـــر مـــع مـــوالي محـــاد الـــيت ترقـــدم خربهـــا والنســـةان قضـــى بتاخريهـــا 
محـد أفـةهم  ،رسـام ديـن ترتـب لـه علـى أنـاساموالي أبـو فـارس قـام عنـدي ب نصها: أن موالي عمر بن

ــــه اإلذن علــــى مــــن حضــــر أو غــــا  ،بذمتــــه وغةيتــــه هأايــــت دينــــ ،عــــدَّ  أبــــا بــــن ــــت ل          واعتــــذرت  ،فكتي
 .جنان فةما له علةه فرقوم لولد أبا عدَّ  ،فةه للحاضر

مل جيـز  إنا قومت مـا :وقال له ،فرقام موالي محاد بن موالي الزويين وعارضه يف ذلا الترقومي 
               وعرقــــدت ،اســــهن أخرجــــت خَّ اوحزتــــه منــــه بــــ ،ر منــــه يل يف ديــــينوهــــو جنــــان غرميــــي قــــدَّ  ،لــــا ترقوميــــه

 .فةه الكراء لرجلٍ 

                                                 

 لتلف املوضع. -التوضةح-يادة من األصلز  - 1
 .113، ص6يف اختصار ابن احلاجب، ج التوضةح - 2

 .19اإلحكام والرقةد، ص -3 
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               ،أحـــا  الـــدين مبالـــه عـــدَّ  أ وأن ولـــد  ،بـــار  مـــوالي عمـــر بكـــون رهنـــا مل يـــتم باحلةـــازةف 
وقـــال لـــه أن أصـــل مباملتـــا  ،وأن ال مـــال لغرميـــي وغرميـــا ســـوى هـــذا اجلنـــان ،وأن ديـــين ســـي  دينـــا

 ،وأحـال املنةبـي علـى مـوالي محـاد ،مـن املنةبـي ةاحلـر  ةاشـكى التياغـ عـدَّ  اووجهه بكون ولد أبـ ،فاسدة
وســكى  ،فبارضــه مــوالي محــاد مبــا  ــالف دعــواه ،ومل نصــل مــن مــوالي محــاد قــي  لــرأس مــال الســلم

            عنـــدك تصـــفحها واكتـــب مـــا ،فـــارس ســـيبة والبـــن عمـــه  انةـــة أيبفلمـــوالي ، ذلـــا يف أرســـام اجلـــانيني
 . يف النازلة

فـإذا وقـع  ،أن مـوالي محـاد حةـث عرقـد الكـراء يف اجلنـان فهـو عـني احلةـازة :والذي عنـدي فةهـا
 .عن الغرماء صح واختص به ،قيل التفلةس

فعهادة الطالب املربوك  ،كون الغرمي هو الذي اشكى وأحال اليائع على رأس مال السلمما  أو  
فةصـــح الـــرهن  ،وهـــو أعـــدل مـــن بةنـــة مـــدعي الفســـاد ،فرقيلتـــه وقـــد أداهـــا عنـــدي معـــافهةً  ،تـــاذ ذلـــا
عنـدك إذا يالبـت أرسـام اجلــانيني  تــرجحومـا  ،فاكتـب مـا  هــر لـا يف الصـحة والفسـاد .واملباملـة مبـاً 

 كتيه يل والسالم. أ

 ،نــه مل نــز رهنــه فالبــد مــن إايــات حةازتــهإعــار  بــه مــوالي عمــر خصــمه ف فاجــا : أمــا مــا
           بـــل البـــد مـــن تنزيـــل املـــرهتن منزلـــة الـــراهن  ؛يكـــون حةـــازة وعرقـــد الكـــراء فةـــه ال ،وألـــرد إخـــراج اتمـــاس

ف مــوالي محــاد بإايــات فكل ــ ،وجــراد التمــر وغــري ذلــا ،تــاج إلةهــايف مجةــع تصــرفاته مــن خدمــة إن اح
 .وال سيةل  ملوالي عمر ترقوميه يف دينه ،فإن أايته واسترقل برهنه ،ذلا

لرقــد كنــت كتيــت ذلــا ملــوالي  ،الــدين مبالــه فــال حجــة فةــه أحــا وأمــا مبارضــته بكــون املــديان 
           حجــة ال دينــه ســيرقةةأوكــذلا  ،األجهــوريوكــالم  2احهارَّ وُشــ 1ونرقلــت لــا فةــه نــص املدونــة ،محــادي
  .ملا تراه يف نص املدونة ؛له فةه

                                                 

. ونصـه" قـال مالـا: األمـر الـذي ال اخـتالف فةـه عنـدنا أنـه ال جيـوز عتاقـة الرجـل علةـه الـدين نــةط 398، ص2املدونـة، ج - 1
مبالــه وال هيتــه وال صــدقته، وإن كانــت الــديون الــيت علةــه إىل أجــل وإن كــان ببةــدا إال أن يــاذن لــه يف ذلــا الغرمــاء، وأمــا بةبــه 

 لرهن مثل اليةع.وابتةاعه ورهنه فذلا جائز وإمنا ا
اجلامع ملسائل املدونة، أبو بكر بن عيد اهلل بن يونس، حترقة  ضمن معروع دكتوراه لبدة باحثني، مبهد اليحو  البلمةة  - 2

. ونصه" قال مالا: األمر الذي ال اختالف فةه 579، ص7م، ج2013والكا  اإلسالمي، اململكة البربةة السبودية، 
 ."وأما بةبه وشرا ه ورهنه فجائز ..…ا  الدَّين مباله، عت  وال هية وال صدقة، عندنا: إنه ال جيوز ملن أح
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ــــه ســــوى مــــا وأمــــا كــــون الغــــرمي ال ــــه فظــــاهر املدونــــة أن ذلــــا  مــــال ل                 ،يرقــــدح أيضــــا 1....رهن
 وإال فرقــد ذكــر يل مــوالي محــاد ،ن ايــت ذلــاإوهــذا  ،2أنــه يرقــدح يف ذلــا ذكــر األجهــوريوإن كــان 

 .املذكور سافر مبال كثري 3....

ــــد 4....االعتمــــاد   ال أرىينوأمــــا أرســــام اتصــــمني فــــال فائــــدة يف تصــــفحي إياهــــا أل                بــــل الب
       أن مـــاتوا  5.....برقـــر  غةيـــتهم أو الرفـــع علـــى أو حكمـــاً  حرقةرقـــةً  ن كـــانوا حضـــوراً إمـــن أداء شـــهودها 

 واهلل املوف .  ببةدةً  أو غابوا غةيةً 

              ورهــــــن ": قــــــال يف املدونــــــة ،هتوضــــــةح 6.....صــــــاحب علــــــى مــــــا نرقلــــــه  قلــــــت ونــــــص املدونــــــة
   ،تيـــني فلســـه إذا :رقـــولي7 وقـــد كـــان مالـــا[مـــامل يفلـــس  ،مـــن أحـــا  الـــدين مبالـــه وبةبـــه وقضـــا ه جـــائز

ــــا                         حكــــىو  ،مجاعــــة النــــاس 8وعلــــى األول ،ولــــةس بعــــيء ،الغرمــــاء فةــــهويــــدخل مبــــه  ،فلــــةس لــــه ذل
مـــا بةـــده ألحـــد  مجةـــع مـــا لـــو قضـــىأ ه،جبـــواز قضـــائه لـــيب  غرمائـــه دون رهنـــ :االثـــاً  يف املرقـــدمات قـــوالً 

ى الــيب  وإمنــا اختلــف إذا قضــ ،وأفــى بــذلا ،ف يف ردهتلَــفاشــار الســةوري إىل أن ذلــا ال  ُ  ،غرمائــه
 . 9"يتف  على رده إذا عجله ببضهم قيل أجله انتهى منهبب  الرقرويني أنه  :قال

 

                                                 

 تلف يف اللوحة، يسترقةم املبأل بترقديره "ال"  - 1
أشار البدوي  ذا املبأل يف حاشةته على املختصر، ونصه: "ألنه مينع مـن التربعـات وغريهـا مـن التصـرفات؛ ألنـه إذا منـع مـن  - 2

 .263، ص5غري التربعات فاوىل أن مينع من التربعات."حاشةة البدوي، ج
 يسترقةم املبأل بترقديره بـ"إن املديان". 10تلف يف هناية ل - 3
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 1[بلدته هأل يضمن ما يُغاب عليه ؟الُمرت هن تُنتهُب ]-46 

أعـر  2فتـواك سـةدي يف نازلـة نزلـت بيلـد  .. :وقد ساله كاتيه عن مسـالة مـن حنـو هـذه نصـها
ــــه مــــن النصــــوص فةهــــا ،عنهــــا بنصــــوص أئمــــة املــــذهب          ي ر امبــــا يف اجلــــ ،وســــاند ذلــــا مــــا وقفــــت علة

للمـرابطني حـني  وهي أن حريانةـاً  .منها على قواعد املذهب وبالراجح يف مةزان اتصوص ذو املناسب
هجــم علــى داره ببــ  مــن أهــل اليلــد مــع ببــ  أهــل  ،ومتنطــةط وبــودة نــزى العــةطان بــني عــوام تةمــي

 غـوول ،  بـه عنـهد  زعمـوا أن ذلـا عرقوبـة لـه حلـديث حُتـ ، لماً  وأخذوهفةها  فاستولوا على ما ،نصرهتم
ت بضـطر فا لبـوام حـني البتـو والطغةـان،بةان، كبادة ا أقاموه مرقام البةان، من غري مساع عن ارقة وال فةه

 واربانةــــة ألرقــــت يف قلـــــو  ببــــ  أعةــــاهنم رأفــــة روحانةـــــة، وجاللــــة جلانــــب اهلل رمحانةــــة، فابتـــــدر  بلجــــة
 ،ضـــوع متكلمـــنيوبلســـان التـــذلل وات ،وألرديـــة التوبـــة واتعـــوع البســـني ،السكضـــاء خـــواير املـــرابطني

ونــاولوا رهــائن لــ خ املــذكور مبحضــرنا فةمــا أخــد  ،وجــاءوا مبهــم بــاخ املظلــوم واخــذوا خبــواير املــرابطني
حـى شـيت نـار حـر  مـن ذكرنـا مـن الرقيائـل  فلـم يليثـوا إال أيامـاً  ،حى ينتصفوا  ن  لم أخـاه ،ألخةه
ومل يســـلم منهـــا إال مـــا  ،وهنيـــوا منـــه املـــال واألاـــا  ،ببـــ  احلصـــون بتمنطـــةط فنـــاه  أهـــل متـــي ،فوقـــه

 .اختطف قيل دخو م

فلمـــا اصـــطلحت النـــاس قـــام  ،ن األخ الـــذي بةـــده الرهـــان داره يف إحـــدى الرقصـــور املنتهيـــةإمث  
فبارضـوا دعـواه  ،أن الةد البادية أخذته مع ما أخذته فادعى ،أربا  الرهان على األخ يطليون متاعهم

ونســاء جريانــا وأهــل قصــرك  ،بلــدنا نــا حولــت ببــ  متاعــا مــن دارك ببــد دخــول اجلــةشإبرقــو م 
                     فمــــــا بالــــــا  ،حلةهــــــا ومحلتــــــه أحــــــرزتوحــــــى زوجتــــــا  ،اخــــــذوا حلــــــةهم واختطفــــــوا مــــــن أول وهلــــــة

 .وأقاموا على التحويل بةنة وسكاها مصحوبة مع هذه ،مل تفبل ما فبل الناس

               ، ــا يغــا  علةــه وهــو مــن علــم النســاء ألنــه ؛ ــم هبــذا الــدلةل علةــه ضــمان الــرهن فهــل مثيــت 
مـــا احـــكق فةن ايـــت أن ذلـــا الثـــو  إفـــ ،وإذا ايـــت االحـــكاق": برقـــول اليـــاجي عمـــالً  ؟ال يضـــمن أو
ن كـان يف حانوتـه إ ،دقُصـ بيبضه حمروقـاً  أتىن إف ،ن مل يثيت ذلاإو  ،ال أم حمرقاً  يبضهب أتى ،دقصُ 

نـه أوعنـدي  ،3غـري مصـدق هنـأ ن مل يات بعيء وادعـى احكاقـه مجةبـه فظـاهر املدونـةإو  ،الذي احكق

                                                 

 .19-14ص ص اإلحكام  الرقةد، - 1
 .14تلف يف هناية ص -2
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 ،هــل احلوانةــت التجــاراك  ،بنرقلــه عنــه البــادة برفبــه يف احلوانةــت حــى يكــون متبــدياً  إن كــان  ــا جــرت
رف فــارى أن يصــدق فةمــا ُعــ ،مــن ذلــا عــن حــوانةتهم يكــادون ينرقلــون شــة،اً  ال ،والــذين تلــا عــادهتم
 .فكثـرت اتصـومات يف ذلـا ،أسـواقهاعنـد احـكاق  1يف يريوشـة أفتةتوبذلا  ،من احكاق حانوته

نـه قـد نـزل عنـدهم سـنة أ وذكـر املـازري ،مبثـل ذلـا 2بب  الطلية ا هر يل رواية عن ابن أمين أنو ين 
 ،وكثـرت اتصـومات مـع املـرهتنني والصـناع األمـوالهنيوا  4واملهدية 3زويلة الروم ملا فتح ،وأرببمائة  انني

عنـدهم  مجةبهم بتكلةف املرهتنني والصناع اليةنة أن ما فافىويف اليلد معائ  من أهل البلم متوافرون، 
      فتوقــف لكثــرة  ،كــان الرقاضــي حةن،ــذ يبتمــد علــى فتــواي  دوقــ ،أنــا بتصــديرقهم وأفتةــت ،قــد أخــذه الــروم

مث قــدم علةنــا كتــا   ،أفتةــتمبــا  أفــى يالســةور مــن خــالفين حــى شــهد عنــده عــدالن أن شــة  اجلماعــة 
 املترقدم انتهى. وذكر كالم الياجي ،5"به أفتةتفذكر فةه مسالة االحكاق مثل ما  املنترقى للياجي

أ ـن أن اتـط خطـه نصـها:  سـ،لت عـن رجـل  مث إين وقفت على فتـوى السـةد أمحـد بـن سـامل
            فهــــل يكــــون ،عنــــده مث إن البــــدو أخــــذ بلــــده واخــــذ مجةــــع مــــا ،بةــــده رهــــان للنــــاس مرهــــونني وبضــــائع

  ؟أم ال ذلا املرهتن ضامناً 

ن الضـمان سـاقط علةـه فةمـا رأيـت إعنده قد أخـذه البـدو فـ وحةث ايت أن مجةع ما :فاجيت
            محـــد يف خمتصـــره أونـــص العـــة  خلةـــل بـــن  :إىل أن قـــال ،6يف ببـــ  املســـائل علـــى مـــا أفـــى بـــه املـــازري

                                                 

هــ، ينسـب 534يريوشة: مدينة باألندلس، شرق قرييـة، ترقـع علـى اليحـر، كانـت مدينـة جتاريـة، إسـتوىل علةهـا اإلفـرن  سـنة - 1
ريوشـي.)مبجم اليلـدان، شـها  إلةها البديد من علماء املالكةة من بةـنهم: أمحـد بـن سـبةد بـن مةسـرة الغفـاري األندلسـي الط
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وقــد نزلــت بنــا يف هــذه األيــام املســالة ببةنهــا يف أوالد العــة   ،1علـى مجةــع مــا ذكرنــا عــن املــازري وفتــواه
             ،لكونـــه خـــالف  ـــاهر املـــذهب ؛نـــا عـــن احلكـــم بفتـــوى املـــازري بنفـــي الضـــمانفرقتوا ،نـــيالســـةد أيب 

واهلل نملنــا علــى منهــاج  ،وأ خــر األخــرى مــع علمــي بنصــوص أهــل املــذهب فةهــا ومل أزل أقــدم رجــالً 
إذ احلكـــم  ؛واملســـالة موقوفـــة حـــى اســـتخري علـــى مـــا أصـــري إلةـــه فةهـــا ،االســـترقامة بفضـــله وجـــوده وكرمـــه
 وكتب أمحد ووضع شكله.  ؛واحلالة هذه غري جائز واهلل أعلم

             وافـــرحـــا  مـــام الـــذي لـــه بكـــل فـــنانظـــر توقـــف هـــذا الســـةد عـــن احلكـــم بفتـــوى احلـــافا واإل
وقــد كانـــت فحــول البلمــاء تبتمــد أقوالـــه  ،الكجــةح يألنــه مــن ذو  ؛ومل أدر مــا وجــه توقفـــه، البلــم مــن

فـإن  ،  مـا قالـه بظـاهر املـذهببـارَ يُ  ملكانه وبلوغه درجـة االجتهـاد وال ؛وتصري إىل ما اختاره ورجحه
وأفــى بــه ففتــواه بــه غــري  ،حــدمهاأقةــل بــذلا فــال أقــل مــن أن تكــون املســالة ذات قــولني اختــار اإلمــام 

ـــــاه حبثـــــاً  ،الكجـــــةح ـــــا يف البلـــــم مثلـــــه لياحثن ـــــي  ،وفرعةـــــاً  أصـــــلةاً  ولـــــو يـــــال باعن                              لكـــــن قصـــــري اليـــــاع مثل
                  لـــــةال يرقـــــع  ،ولفحـــــال ل أوىل مـــــن مياحثـــــةومـــــن لـــــةس لـــــه يف  الفنـــــون اتســـــاع اإلمســـــاك عـــــن الفضـــــو 

 .وينفبنا مبا علمناه ،نسةناه منه ما ناجهلناه ويذكر  واهلل يبلمنا وإياكم من علمه ما ،ينيغي فةما ال

            ف غلةلـــيشـــإ ؟ أم ال وتــرى رمســـني مصــحوبني مـــع هــذا هـــل يســتوجب أهـــل اليلــد هبمـــا حرقــاً  
 .من وقاد فكرك وأجرك على اهلل دحمبا اتضح لفهما ومبا ينرق

ووقفـت علةـه ومل نرقـف  ،قد تصفحت ما قةـدمتوه مبحولـه وأعـاله :فاجا : رضي اهلل عنه برقوله
والبجــب مــنكم كةــف اســتغربتم توقــف  ،يف النازلــة علــى أزيــد  ــا وقفــتم علةــه مــن كــالم أهــل املــذهب
مـع أنـه هـو الواجـب علةـه إذا تبارضـت  ،السةد الذي ذكر  عن الفتوى يف النازلة بفتوى األمام املازري

كمـا أفـاد فةـه شـةخنا   ،لـذلا الرقـول يبـد ترجةحـاً  ال مرجـوحٍ  فإن فتوى مثله برقـولٍ  ؛عنده وجوه الكجةح
             والتوقــف ،توجــد يف كــل نازلــة مثلهــا ن املفــك  أن يبتمــد علــى قــرائن الوأل ،ة اهلل علةــهرمحــ 2يــدز  أبــو

                                                 

. ونصه"وضمنه مرهتن إن كان بةده  ا يغا  علةه ومل تعهد بةنة بكحرقه، ولـو شـر  الـرباءة أو علـم 168خمتصر خلةل، ص - 1
حمله إال بيرقاء ببضه حمرقا، وأفيت ببدمه يف البلم، وإال فال ولو اشك  ايوته، إال أن يكذبه عدول يف دعواه موت دابة، احكاق 

 وحلف فةما يغا  علةه أنه تلف بال دلسة وال يبلم موضبه"
 يبين عيد الرمحن اجلنتوري. - 2
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 ،والزال ذلـا مـن سـرية األترقةـاء ،فائـهخفكةـف مـع  ،وضـوح الـدلةل ،آداهبـايف الفتوى والتاين فةها مـن 
 .1رضي اهلل عنه ولو كانوا من أهل االجتهاد كما روى ذلا عن اإلمام مالا

                اعتمــــــد  وفتـــــوى اليــــــاجي ،يغــــــا  علةـــــه مطلرقــــــاً  مـــــع أن  ــــــاهر املـــــذهب ضــــــمان املـــــرهتن مــــــا 
لها صويبدون بف، يضبون الرهان اليت بايديهم إال فةها وذلا أن أربا  احلوانةت ال ،فةها على البرف
وأمـا نـازلتكم فلةسـت   ،كـذلا  ولبل فتـوى املـازري ،حى فاجاهتم النار من غري استبداد ،عنها متبدين

                    حبةــــــث يتةســـــر لـــــه نرقــــــل تلـــــا الرهــــــان ؛كـــــذلا ألن أســـــيا  الفتنــــــة قـــــد ترقـــــدمت االنتهــــــا  بزمـــــان
 فرمبــا عـد مفريــاً  ،ه حلــوائجهم فسـلمتالســةما وقـد ايــت نرقـل كثـري مــن جريانـ ،مـع قربــه منهـا إىل مـامن

ـــــامتن علةـــــه ببـــــدم نرقلـــــه مـــــا أ متـــــن علةـــــه فكةـــــف مبـــــا              فاالعتمـــــاد  ،ألصـــــل فةـــــه الضـــــماناالـــــذي  ،مل ي
 زلة هو املتبني واهلل املوف .اعلى  اهر املذهب يف الن

 وأخـصمث أين راجبته برقويل: وببـد فرقـد وقـف كاتيـه علـى فتـوى شـةخنا فوقـه حفظـه اهلل ورعـاه 
عـــدم إجرائهـــا يف النازلـــة ملـــا الح  إىللكنـــه جـــنح  ؛فوجـــدنا وافـــ  النصـــوص الـــيت نرقلنـــا ،فمنـــه مرعـــاه هبـــ

ــــــــنص                      لســــــــديد نظــــــــره وااقــــــــب فهمــــــــه أن النصــــــــوص املــــــــذكورة حملهــــــــا وموضــــــــوعها قضــــــــةة مــــــــدرك ال
              البــرف ونســ  علــى منوالــه وتيبــه فــاألوىل اعتمــد فةهــا اليــاجي ؛فةهــا لــةس كمدركــه فةمــا حنــن بصــدده

 .ولبل مبتمدمها واحد واجلامع متحد ؛على ذلا املازري

             ن احملــــل املنهــــو وأل ،فـــاقول ال منافــــاة بــــني النــــازلتني ولــــو ترقــــدمت أســــيا  الفتنــــة لالنتهــــا  
املــامن  إىلوتةســر النرقــل  األســيا مل يكــن أحــد مــن أهــل اليلــد يظــن الظهــور علةــه حــى يكــون ترقــدم 

ويبدونـه  ،ولرقد كـان ر سـاء اليلـد ينهـون سـكان احملـل املنهـو  عـن االنترقـال منـه لغـريه ،للضمان موجياً 
وهــم علــى ذلــا حــى فاجــاهم اجلــةش مــن غــري اســتبداد  ،ؤمن الظهــور علةــه يف غالــب  ــنهميُــ حصــناً 

مـا اختطـف بسـرعة  الإ ه،أاااـىل علـى كـل فاجتاحهم واستاصـل مـا فةـه واسـتو  ،للتحويل من ذلا احملل
وال ختفـــاكم ســـجةة النـــاس يف الرهـــان نفظوهنـــا  ،مـــن وقوعـــه بـــهأُ  ن األمـــن عنـــد وقـــوع مـــااشـــ ؛وارتبـــاش

النـاس فةمـا مل تـتمح   أحوالوذاك الغالب من  ،ت والبةا ةالتواب وأجوافونرزوهنا بداخل املخازن 
ببـــ  أمتبتـــه الســـهلة املناولـــة   اختطـــافل علةـــه ولـــذا ســهُ  ؛ييـــالغون يف حفظـــه جهـــدهم ؛فةــه ملكةـــتهم

 ؛الســةما املرقفولــة مــن اليةــوت واملخــازن ،دون ببــ  كمــا بــداخل اليةــت ،وحنــو ذلــا 2كــالزرع والعــةاه
                                                 

 .193-177، ص ص1ينظر ترتةب املدارك، ج - 1
 مجع شاة.ا 2-
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تطمـ،ن الـنفس  ال إذ ؛لةـةام وويـةس احلـر  حـام للغريـزة اجليااللتحـ 1.....فةبسر األخذ منها بسهولة 
ألن األصـل ا لـع  ؛ألخذ ما ش  أخذه ،الذي يطلب النفس واملال ،اجلةش 2....املذعورة الفازعة عند
والتكلةــف مــن شــريه اإلمكــان  ،كثــري مــن املســائل  إتةــانيتــاتى منــه  ال واجلــذوع، 3عنــد مــس العــر...
 4يسرقط بسرقويه ...

أربــــا   5....ن احلوانةــــت يف الــــنص مبنزلــــة اليةــــوت يف الرقضــــةةأل ؛التوفةــــ  بــــني الــــنص والنازلــــة
                ؛فكــــــــذلا أهــــــــل اليةــــــــوت يف نســــــــيتهم للبــــــــراء بالنرقــــــــل ،متبــــــــدين بنرقــــــــل الرهــــــــان وحنوهــــــــا احلوانةــــــــت

فكةـف يكـون ترقـدم أسـيا  الفتنـة حجـة واحلالـة كمـا  ،إذا ال مامن يف خةـا م فـوق املنهـو  منـه املتـاع
 .ذكرنا

         وهـــو الظـــاهر وجهـــه ،وقـــول شـــةخنا لبـــل فتـــوى املـــازري كـــذلا أقـــول ولبلهـــا لةســـت كـــذلا 
وفتـوى  ،تةـتبـروا مـن احلوان ومـن املبلـوم أن األسـواق ال ،يف احـكاق أسـواق يريوشـة أن فتوى الياجي

يرقضي أن املدن معتملة على األسواق  ،والبةان األموالوهنيوا  ملا فتحها الروم واملهدية يف زويلة املازري
 .والفتح أيضا البد له من مرقدمات وأسيا  ،واليةوت

فما أفـى  ،أقول فكذلا نازلتنا ،فإن قةل فاين املامن هنا قلت احلفر والدفن فإن قةل ال يتاتى 
             ،غـــا  علةـــهذ الـــنص يف األولـــني ضـــمان مـــا يُ إ ،وهـــي يف املـــرهتنني والصـــناع ،بـــه رمحـــه اهلل أعـــم وأمشـــل

أخــص  وفتــوى اليــاجي ،ذ احلــ  فــةهم عــدم الضــمانإلضــمان أيضــا بعــريه ال يف األمنــاء ا اآلخــرينويف 
سـةدي أن كالمنـا يف النازلـة  علـماو  ،حرويـةحكـم األمـني إال بطريـ  األيؤخذ منها  وال ،ألهنا يف التجار

  .ب بالفتحوهو الذي وضع رهن أخةه بةده ال على أنه هو املنتهَ  ،على األمني الذي هو أخ املنهو 

 :نصـه وهو ما وقفت علةه يف التيصـرة البـن فرحـون ،وأما سيب استغرايب لتوقف السةد املذكور
                ونمــــل ،فافتــــاه بعــــيء وســــبه أن يبمــــل بــــه ،ن كتــــب إىل مــــن اتســــع يف البلــــم واســــتيحرإوكــــذلا "
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           ؛أو مرجوحـــاً  أعـــم مـــن أن يكـــون املفـــى بـــه راجحـــاً  فرقولـــه بعـــيءٍ  .منـــه انتهـــى 1"علةـــه مـــن ســـاله أيضـــاً 
أفــى بــاملرجوح مــع أنــه بلــو  مــع أين أقــول علــى وجــه االستيصــار مــن لنــا بكــون املــازري ،ألن شــيًء نكــرة
 ،عنـــدي يف النازلـــة أبديتـــه وهـــذا مـــا .2كمـــا يف احلطـــا   ،ومـــا أفـــى بغـــري املعـــهور قـــط ،رتيـــة االجتهـــاد
فتح لنــا يف الرقضــةة اليــا  افــ ،وإىل حامــل لــواء العــريبة رفبتــه ،الرقرنــة اجلامــدة أ هــرت يوالالئــح لــذ

 والسالم علةكم ورمحة اهلل وبركاته.،واترك الرقعر عنا وخذ الليا 

                    ؛فاجــــــا : قــــــد تصــــــفحت أرشــــــدين اهلل وإيــــــاكم مــــــا اســــــتدركتم علــــــى جــــــوايب ووقفــــــت علةــــــه
علم أن هـــذا األخ اخل .. فـــإأن الكـــالم يف النازلـــة علـــى األمـــني الـــذي هـــو أخ املنهـــو   :فامـــا قـــولكم
وإمنـــا جـــرى يف كالمـــي  ؛فـــال إشـــكال يف تصـــديرقه وعـــدم ضـــمانه مبـــاً  املكاهنـــانمـــن ائتمنـــه 3األمـــني ...

وإال فالغالـب  ،بةـده ملـامن فلـم يفبـل ضمان األمني استطراداً مع فـر  ايـوت التفـريط وإمكـان نرقـل مـا
 .الوله والفزع والذهول كما قلتم نياملنتَهيعلى 

وإمنــــا يتبلــــ   ،وأمــــا إن كــــان الــــذي ائتمنــــه أخــــوه املــــرهتن فكــــذلا الضــــمان علــــى األخ األمــــني
 .الضمان باخةه املرهتن لتبديه بائتمانه من غري إذن الراهن

ــــاوى العــــةوخ ومــــا ذكــــر  مــــن اســــتداللكم بكــــالم التيصــــرة                      يــــتم  فــــاقول ال ،بــــني األقــــوال بفت
                      أعــــــم مــــــن أن يكــــــون الكاتــــــب ايلــــــع يف نازلتــــــه "فافتــــــاه بعــــــيء" :وذلــــــا أن قو ــــــا ؛بـــــه االســــــتدالل
 ،يكون ايلع فةها على قـول وال ،يبمل به من األقوال فطلب من املكتو  إلةه تبةني ما ،على خالف

والبام الشبور لـه خبـاص مبـني   ،فةه خالف صوكالمنا خا .وإمنا استفتاه يف حكم النازلة مع جهله به
 .كما ترقرر يف األصول

نـــدري غـــري أنـــه خـــالف نـــص  فـــاقول ال ،أفـــى بغـــري املعـــهور 4ن....وأمـــا قـــولكم مـــن لنـــا بكـــو  
يـدل علةـه خمالفـة غـريه مـن  ،واملصريني املعهور عند املغاربة 5....يف الظاهر ومبلوم أن مذهب  املدونة

                                                 

 .75، ص1تيصرة احلكام، ج -1
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للمعـهور  حةن،ـذ خمالفـاً  يكـون وال ،يف فتـواه علـى قـرائن تصـدق املـرهتنني 1.....معائ  بلده له مـع أنـه
  الرهـــان فالواجـــب وم مرقـــام اليةنـــة علـــى انتهـــاوكـــذلا أنـــتم إذا قامـــت عنـــدكم قـــرائن ترقـــ ،واهلل املوفـــ 

 .علةكم اعتمادها

 2[فوت للرهن، وال عبرة بأسبقية دين الرهنإن ص  التصيير ]-47

 ، ـا علـى فـالن وأايـت دينـاً  ،عـن ابنـة عمـه قـام عنـدي فـالن نائيـاً  ؛شورى مـن الرقاضـي للعـة 
             املـــديان ةفرقـــام بـــذلا علـــى وكةـــل زوجـــ ،وهـــو نصـــةيه مـــن جنـــان معـــاع بةنـــه وبـــني غـــريه جبـــل  ـــا رهنـــاً 
 ــا مــن زوجهــا  3لكــون ذلــا يف يــدها تســتغله برقطــع  ــره وحصــد زرعــه علــى وجــه التصــةري ؛وهــي فالنــة
بــه وكســر  فويــا ،معــاع زوجهــا بعــاهدين لـذلا النصــةب وكةــل املرهتنــة باهنـا حــازت دعىفــا ،املـذكور

 .أن دين موكلته سي  التصةري ىوأدع ،حساناً إتستغله  ،وتربعت على زوجة مدياهنا بذلا ،منه جريدة

ة دإذ ال تكــون بكســر اجلريــ ؛فوجــدت حةــازة العــريفة لةســت حبةــازة ،وملــا تاملــت حججهمــا 
واملبتــرب يف ذلــا هــو احلــوز والتحــويز علــى الصــحةح   ،ألن ذلــا مــن قــول البــوام ؛والتطـوف مــع البــدول
           ملـــــن ايـــــت ،هناتســـــلةم البطةـــــة أو الـــــرهن مـــــن املبطـــــي أو الـــــر " :والتحـــــويز هـــــو ،4كمـــــا نرقلـــــه الرصـــــاع

نبــم لـو حصـل حـوز الزوجـة ولـو بتوكةـل مـن املرهتنــة  .وذلـا ال يكـون بكسـر اجلريـدة فرقـط 5."لـه ذلـا
وييرقـى  ،ألن الزوجة من الراهن لسيب كالم ولـده وعيـده والـده الصـغري فيلغـا حـوزهم اتفاقـاً  ،فهو بايل

ألن التصــةري فــوت مينــع قةــام  ؛وتــاخر التصــةري ،ســيرقةة الــديناالعــيء بةــد حــائزه وهــي الزوجــة وال عــربة ب
 أجب سةدي مبا  هر لا.  .املرهتنة يف ذلا ببده

                                                 

 .يف اللوحةلتلف   - 1
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والتصةري ييطل  ،كما قلت   ال يكون حوزاً  ،فما ذكره وكةل املرهتنة  ا مساه حوزاً  ،وببدفاجا  
ن كانت قةمـة إف ،ري  صَ مُ ـويف دار سكأل ال ،أن التصةري وقع يف اجلنان :غري أنه ذكر فةه ،الرهن إن صح

بطــل التصــةري لبــدم الرقــي   ،ن كانــت قةمتهــا أكثــرإو  ،الــدار قــدر الثلــث فاقــل صــح التصــةري يف اجلمةــع
 إقـــرارهفـــال يصـــح  ،ن كـــان يـــوم التصـــةري أحـــا  الـــدين مبالـــهإفـــ ؛ري  صَ مُ ـالـــ وينظـــر يف حـــال الـــزوج ،املبتـــرب

 ؟هـل فةـه غـم أم ال ،ر يف التصـةريظ ـنُ  ،ن ايت دينها بيةنةإو  ،لزوجته بالدين الذي صري  ا فةه ما ذكر
 فريد الغم واهلل أعلم.



 253   القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكريالثاني: فتاوى  الرقسم

 [نضيالمياه واألر  فتاوى]

 1[في تمل  الفقارة المنقطعة السيالن لمن يدعيها وأثار سواقيها متصأل بأراضه ]-48 

 ،يـدعون أهنـا مـن أمالكهـم ،ة السـةالنبـقصـرهم منرقط ءبـإزافرقارة  ل االبن عن أناس كانت،  وسُ 
فجــاء قــوم . باراضــةهم البــامرة بالنخــل التصــا ا ؛اــار ســواقةها دالــة علــى ذلــاآو  ،بــائهمآمورواــة عــن 

ذلـا  فهـل  ـم ،دعـائهم جهـل مالكهـاال ؛كها بـالترقوميلَّ مَ ـوأرادوا تَـ ،قريب مـنهم آخرمن قصر  آخرون
               ؟ اجملـــردة عـــن مصـــدق بةنـــة غـــري نافبـــةامللـــا بـــان دعـــوى  الحتجـــاجهم ؛دعـــاء مـــن ذكـــر ملكةتهـــاامـــع 

             ،لـــاجهـــل املا دعائـــهام إخراجهـــا عـــن ملكهـــم مبجـــرد ومـــن را، هـــا ترقـــومي وال غـــريهةأو لـــةس لغـــريهم ف
  ؟فرقد تبدى و لم وجهل ،ا اجملردة عن منازع غري نافبةلوإن دعوى امل

 2ببـليف  عن ابن لب ففي نوازل الدعاوي من املبةار ،عنهم يف مثل ذلاما ألئمتنا رضي اهلل 

                   ،ذلــــا أن مــــا ايـــــت علةــــه مــــن ذلـــــا اليبــــل ملــــا بيةنـــــة 3 يف[احلكـــــم" :دعــــاه قـــــوم مــــا نصــــهابرقريــــة 
               حتــت يــد االنتفــاع واالســتغالل فهــو حتــت  تلــا الةــد وهــو ومــا مل يثيــت علةــه ملــا ،فهــو ملــن ايــت لــه

              قــوم قســـم وادعـــاه ،هـــو حتــت يـــد أحــد وال 4[ال ترفــع عنـــه بــدعوى غـــريه فةــه، ومـــامل يثيــت علةـــه ملــا
  5.اخل...وإن مل يدعه أحد فهو مرف  معكك بني أهل تلا الرقرية ،مياهنما بةنهم ببد

عمــن لــه قريــة حو ــا فــدادين صــارت  ســ،ل ابــن رشــدو " :حــاوي الــربزيلويف نــوازل الرقضــاء مــن 
ـــ ،لـــكك عمارهتـــا ؛6شــبراء فرقـــام صـــاحب الرقريـــة  ،ره بالغراســةفبمــد رجـــل لفـــدان منهـــا حــول الرقريـــة وعمَّ
فاجــا  إذا مل يبــرف  ،وإمنــا عــرف لــه هبــذه البمــارة ،ومل يكــن ألبةــه وال جلــده ،خــر أنــه ملكــهاآل ىوادعــ

فهــذان نصــان مــن هــذين  7"قســم بةــنهم نصــفني ،الفــدان لواحــد منهمــا وال ألبةــه وال بنةــة علــى ذلــا
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               ،مــع عــدم ايوهتــا ملريــد الترقــومي ،امللكةــة بإايــاتعلــى عــدم تكلةــف أهــل الرقصــر املــذكور  داالن اإلمــامني
 .بل جهلها ،لبدم دعواه ملكةتها ؛ملريدهوأنه الح  مبهم فةها 

ويصـري حـوزه  ،لبـامره امره تيـعٌ غـف والعبار من النـوادر وأن مـن ور  منـزالً  األرضةنيويف كتا   
               وأمــر ،إذ لبلــه كــان بةــد املةــت بواةرقــة ؛أن يــايت بواةرقــة وال يكلــف إذا كــان مريااــاً  ،لبــامر حــوز للغــامر

  1.بانطوائه وانطوىقد درج 

ــــار ــــر  2لســــةد إبــــراهةم الةزناســــي جــــوا  آخــــر :ويف مســــائل املةــــاه واملرافــــ  مــــن املبة             يف عــــني ب،
أهـل  وادعـاه ،وإن كـان املـاء ال يبلـم أهـو  لـوك أم ال" :قريتني ال ملا ألحد مبني علةها مـا نصـهبني 

 ؛رمحـه اهلل يف مراعـي الرقـرى وغامرهـا بـن رشـدافرقـد حكـى الرقاضـي أبـو الولةـد  ،حـدمهاأأو  الرقريتني مبـاً 
                ،ال ابــــن الرقاســــمقــــوبــــه  ،مــــل أنــــه ملــــا  ــــمأنــــه نُ  أحــــدها :مــــا لــــةس مببمــــور منهــــا االاــــة أقــــوال إىل

 .  3اخل...إال أن يدعةه أهل الرقرية فةصدقون أنه ملكهم ،إن حكمه حكم موات األر  :الثاين

            عــــن ابـــن عيــــد الســـالم امللةــــاين نـــاقالً  4ويف مســـائل املغارســـة لســــةدي عيـــد الــــرمحن التلمســـاين 
نـــــص علـــــى ذلـــــا  ،توجـــــب لـــــه احلكـــــم مبلكهـــــا ،أن ألـــــرد كـــــون األر  يف يـــــد أحـــــد مـــــن غـــــري منـــــازع

 5."الداودي

 زائـداً  فال يكلف أمـراً  ،وال خفاء يف كون هذه الفرقارة بةد مدعةها من غري منازع له يف ملكةتها
دالة  يوكون الرسوم املذكورة من السواق ،6واالتصالخرية عيارة عن الرقر  ذا يف الكم  والةد ؛على ذلا
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              فلةنظـــره  1هيف اليـــا  الســـيبني مـــن تيصـــرت ا نـــص علةـــه ابـــن فرحـــونمـــعلـــى امللكةـــة مـــع دعواهـــا كافةـــة فة
قاله عيةد ربه تباىل حممد بـن عيـد الـرمحن بـن عمـر  ،وهذا الرقدر كاف ملن أنصف واهلل أعلم ،أرادهمن 
 .جوابه

، 2الزجلــويوصــححه الرقاضــي ســةدي عيــد احلــ  واألخــوان الفرقةهــان ســةدي حممــد بــن أمحــد  
 .وسةدي عيد الرمحن وغريمها

تملكهـــا يُمكـــن ييـــرهم مـــن ال]فقـــارة تقـــع فـــي حـــريم قصـــر أنـــاس يـــدعون ملكيتهـــا -49
 3بالتقويم؟[

               وعلـــــى مـــــن ســـــةرقف :مـــــا نصـــــه املســـــالةغـــــريه مـــــن الفرقهـــــاء يف هـــــذه  و ـــــا كتيـــــه خبطـــــه ســـــائالً 
فـاملرغو  مـنكم إفـراى جهـدكم  ،على هذا من سادتنا األعالم ألف سالم ورمحة اهلل تباىل وبركاته وببد

لكــــم فةهــــا مــــن األحبــــا  املرقــــررة أفةــــدونا مبــــا  هــــر  ،نزلــــت وباقبــــةعمــــال فكــــركم يف واقبــــة حــــدات إو 
قصــر ألنــاس يــدعون ملكةتهــا  جبــراء وذلــا أن فرقــارة منرقطبــة الســةالن منــذ أزمــان ،والنصــوص املســطرة
 .ال منازع  م فةها ،وداخل حرمي بلدهم

ــــاس مــــن قصــــر   ــــرجلني مــــن قصــــر  ،ألــــاور  ــــم آخــــرفرقــــام ن                وقــــالوا  ــــم نريــــد ،آخــــروذهيــــوا ل
ـــة األربـــا  لنـــاا مـــو و  رقَ مـــنكم أن تُـ   ،فـــذهيوا هبمـــا وبعـــاهدين مـــن قصـــر الـــرجلني املـــذكورين ،فرقـــارة ألهول
 .اها وذهيامَ وَّ فرقَ  ،بغري علم من أهل الرقصر املدعني ملكةة الفرقارة ،بالفرقارة قر  املغر  فاحايوا

                             مـــون أمالكنــا فــال تكتيـــوا فرقـــالوا  ــم كةــف لكــم ترقو   ،اــارهم أهــل الرقصـــر ملــا علمــوا هبــمآفتيــع  
                   فرقــــام ،بــــل كتيــــوا مــــا وقــــع ،فلــــم يلتفــــت العــــاهدان لكالمهــــم ،وقــــد تبــــديتم يف الترقــــومي ،شــــة،ا جلرياننــــا

إال مـن أايــت  ،وأنـه ال كـالم لغــريهم مبهـم فةهــا ،ملكةــة الفرقـارة بــذلا وادعـوابـذلا اجلـريان املــذكورون 
 .عمهمز لرقةام املرقومني املذكورين مرقام الرقاضي يف  ،الستحرقاقملكةتها على حسب ما ترقرر يف ا
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            بوقوعــــه مــــن غــــري علــــم ؛  ايوتــــهر  هم لــــو فُــــفبارضــــهم أهــــل اليلــــد يف ذلــــا وقــــدحوا يف ترقــــومي
            لـم وقـد عُ  ،عـذارومـا كـان كـذلا فـال بـد فةـه مـن اإل ،مع إمكـان وجـود مالـا فـةهم مبـني غاليـاً  ،منهم

 .فهذا الترقومي يرد تلوه منه ،خال منه فهو مردود على األصحأن كل حكم 

            ،رقيـــــلهلـــــت أربابـــــه بعـــــهادة مـــــن يُ مـــــن جُ  بـــــان الترقـــــومي ال يكـــــون إال يف أيضـــــاوقـــــدحوا فةـــــه  
 
ُ
وهــم مل يرقــع مــنهم  ،مــن غــري أهــل قصــر الفرقــارة غاليــاً  وال يكــون  كنــاً  ،موَ رَقــ ــن ميكــن علمــه بــذلا امل

 .شاهد بذلا

ــــــــــر  تنزيــــــــــل امل وأيضــــــــــاً   ــــــــــذكورين منزلــــــــــة الرقاضــــــــــيإن ف                   فالرقاضــــــــــي ال نكــــــــــم ؛رقــــــــــومني امل
لكـن يف شـيء  ،ألن ترقومي هؤالء حكم بتملةـا يف زعـم الرقـائم ؛فكذلا فرعه ،على من يف غري واليته
أحــد اء فــال يعـ ،عـن ذلــا ا ـرج وخـروج كثــري مـن النــاس عـن أمالكهـم اوإال لنعــ ،مل يكـن يف واليـتهم

 ،نــاس مــن غــري بلــده يعــهدون لــه علــى جهلهــم مالــا ملــا بغــري بلــدهملــا ملــا غــريه إال ذهــب ألمت
وهـم قـد بـادوا  ،قوموه له متلكه وصار ينازع أربابه يف ملكةـتهم لـه فإذا ،ويرقومونه له بغري علم من أربابه

 .خرقه على الواقع اتساعفتداركوا هذا الواقع قيل ، شهودهم وبلةت أرسامهم

ه مــن قصــد لــبــل ال بــد  ،يف إســرقا  حــ  مــن يرقــوم يف التملةــا هــذا وألــرد الترقــومي غــري كــافٍ  
               علـــى ســـنن مـــا قةـــل ،بـــل والتصـــريح بـــه وصـــرف الـــثمن يف املصـــاد البامـــة ،بةبـــه وإرادةم متلةـــا مـــا قـــوَّ 
                   يرقولــــوا  بــــل غايــــة أمــــرهم أن ،وعــــادة بالدنــــا كمــــا يف علمكــــم وترقوميــــاهتم عــــن كــــل ذلــــا ،يف الرقاضــــي

ل حرقــــوق ؤكــــفتــــاملوا هــــذا األمــــر حــــ  تاملــــه وتــــداركوه قيــــل أن ت .هـــذا العــــيء يســــاوي كــــذا ويــــذهيون
 .املسلمني أاابكم اهلل مبنه وكرمه والسالم

فــاجلوا  واهلل  ،أمــا ببــد ،وعلةــا أيهــا السـةد الكاتــب ألــف سـالم :فاجـا  عنــه الرقاضــي فرقـال
ـــــد الغـــــرياملوفـــــ  للصـــــوا  أن فبـــــل املتبـــــ ـــــواردة ،دي علـــــى حـــــرمي بل                    هـــــو  ـــــا ال تســـــاعده النصـــــوص ال

ومـن الـدلةل علـى أن تلـا الفرقـارة  ،إذا احلـرمي حرمـة تـوزع التسـور علـى مـا أشـتمل علةـه ،عن اتصوص
                      يف ترمجـــــــــة الرقضـــــــــاء يف النهـــــــــر يةـــــــــيس مـــــــــا يف خمتصـــــــــر الواضـــــــــحة ،لصـــــــــاحب األر  الـــــــــيت تلةهـــــــــا

يف النهـر يكـون علـى جنـب  ابـن املاجعـون :وقال" :منه شيء من ناحةة من نواحةه ملن يكون ما نصه
                 تبتمـــــل ،بةضــــاء حــــى يصـــــري أرضــــاً  ،فةةــــيس منـــــه شــــيء مــــن ناحةـــــة مــــن نواحةــــه يف كـــــل ســــنة ،قريــــة

               ،إن كانــــت تلــــا األر  لــــه ،مــــن الناحةــــة الــــيت ييســــت ،يف ذلــــا لصــــاحب األر  الــــيت تلــــي النهــــر
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وزاد  ، 1رقر  البن أيب زمننيومثل هذا النص ببةنه يف امل "لرقوم فهي سيةل اليور منه بل وإن كانت بوراً 
                 إىل أر  مــــن كــــان يلةــــه بارضــــه  فلــــو مــــال النهــــر عــــن ألــــراه :قلــــت":يف املرقــــر  ببــــد ذلــــا بــــان قــــال

      ا مفرقــال للــرجلني الــذين كانــا يلةاهنــا بارضــه ؟األر  الــيت أنكعــف النهــر عنهــا نملــن تكــو  ،شــرقهاحــى 
 2" من جانيه حمل احلاجة منه

          يف الرقضــاء ا وهــذ ،فهــي ملــن والهــا بارضــه ،جــف ما هــافالفرقــارة هــذه كانــت جاريــة فةيســت و 
واهلل  .بــه اختصاصــهوأيضــا ألراهــا الرقــدمي املوجــود حــذو الرقصــر املــذكور عالمــة تــدل علــى  ،هبــا حملاذيهــا

يرشــدنا إىل الــتفطن والتــةرقا والنظــر إىل اإلمــارات والبالمــات الــيت يبلــم هبــا صــدق احملرقــ  وبطــالن قــول 
 3.واهلل أعلم احلجة كما يف الفرحونةةأبلو يف  ،امليطل

 ،ازلنــفــذلا قــول ال يرقولــه عاقــل لكونــه عــن مرتيــة احلرقةرقــة  ؛ً وأمــا كــون املرقــوم قاضــةا كرااســتد
          ،وهــــو هتافــــت ال يبرقــــل ملــــا يلــــزم علةــــه مــــن قلــــب احلرقــــائ  ؛فةنيــــين علــــى ذلــــا أنــــه أمــــر مــــامور لنفســــه

 ،قاضـةاً  فةكون الرقاضي قامساً  ؛جاز يف الترقومي تطرق للرقسام فإذا ،وعادة وعرقالً  احملال شرعاً وذلا من 
  .وهذا فةه من التهويل وقلة التحصةل ما فةه ،مث كذلا السمسار

                  يت تتوقــــــف الــــــال يكــــــون إال يف الــــــدعوى الصــــــحةحة  ألنــــــه ؛عــــــذار بغــــــري حمتــــــاج إلةــــــهوأمــــــا اإل
 ،عـذارفكةـف يتصـور فةهـا اإل ،والظلـم ءوأمـا الـدعوى السـرقةمة الـيت لـةس فةهـا إال البـدا ،عذارعلى اإل

 :ر الرقائل حةث قالذوهلل  .ن هذا لعيء عجا إ

 يرقل ناصر املبأل احملرق   عموم احل  حني تر  عنه

 رقضي للصدق على احملرق ةف   فهوم قوم ق على اجلليير    

                                                 

م( اإلمـام الفرقةـه احلـافا  1008 - 936هــ =  399 - 324أبو عيد اهلل حممَّـد بـن عيـد اهلل بـن أيب زمنـني املـري الرقـرييب) - 1
أخذ عن أيب إبراهةم بن مسرة، ومسع منه ومن وهـب بـن مسـرة، أمحـد بـن مطـرف، أبـان بـن عةسـى وسـبةد بـن أللـون وغـريهم. 

الرقلةبي، أبو عمر بن احلـذاء، الرقاضـي يوسـف، أبـو عيـد اهلل بـن احلصـار ومجاعـة. لـه أخذ عنه نب بن حممَّد املرقامي املبروف ب
املنتخــب يف األحكــام، اختصــار  -لــةس يف خمتصــراهتا مثلـه-تفسـري الرقــرآن البظــةم، املغـر  يف اختصــار املدونــة وشــرح معـكلها 

سـنة، املـواعا املنظومـة، آدا  اإل سـالم وقـدوة شرح ابن املزين للمويا، أصول الواـائ ، إحةـاء الرقلـو ، أنـس املريـدين، أصـول ال
 (227، 7. االعالم، ج150، ص1. شجرة النور، ج183، ص7الرقاري ومنتخب الدعوة)ترتةب املدارك، ج

 . بلفا خمتصر الواضحة، وزيادة املرقر ، نرقاًل عن البتيةة.33، ص11ينطر النوادر والزيادات، ج - 2
 .118، ص2تيصرة احلكام يف أصول األقضةة ومناه  احلكام، ج - 3
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 .عيد الكرميوكتب عيةد ربه حممد عيد احل  بن حممد 

 ،مـا نصـه وببـد ،وكانـه مل يـرت  جوابـه عـدم تنزيلـه املرقـوم منزلـة الرقاضـي ؛مث كتب السائل ببده
فلوقوعـه  ـن حـل يف غـري حمـل  أمـا أوالً  ،فالذي أقول وأجزم به حسيما  هر يل فساد الترقـومي املعـار لـه

             اعتيـــارهوذلــا يســرقط  ،اوذلــا ال جيـــوز لبــدم واليــة مــن عرقــده علـــى ســاكين حملهــ ،الفرقــارة املعــار  ــا
حكـم أي شـخص   اعتياروإال لزم  ،حكم من نزل منزلته على من يف غري واليته اعتيارمنه كما يسرقط 

عــذار ألهــل الرقريــة فــةمن شــهد فلفرقــد اإل :وأمــا اانةــاً  ،وذلــا فاســد ،كــان مــن املســلمني علــى ســائرهم
فةـؤدي  ؛وإال لـزم متلـا كثـري مـن األمـالك مبثـل هـذا ،وهو  ا ال بد منـه ،على جهل ما يف حرمي بلدهم

واهلل .فاســد مرقــدم علــى جلــب املصــادودرء امل، للهــرج الــذي حــذرت منــه نصــوص أئمتنــا وهــو واضــح
 .بن عيد الرمحن بن عمر دأعلم قاله عيةد ربه تباىل حمم

د بـــن أمحـــ -فتحـــاً - 1حممـــد ســـةديوأجــا  ببـــده البالمـــة احلـــافا شـــة  شـــةوخنا أبـــو عيـــد اهلل 
وات األر  مـــوإمنـــا يكـــون الترقـــومي يف  ؛حمـــالً  فإذ مل يصـــاد ؛بـــان الترقـــومي املعـــار إلةـــه بايـــل :زجلـــويال

 اختصاصهمفال  رج عن  ،ل عنها يف حرمي أناس يدعونهو وهذه الفرقارة املسؤ  ،السامل عن االختصاص
فةهـا ملطابرقتـه للنرقـول  وهـذا الرقـدر كـافٍ  ،وال وجود  ا يف النازلة ،به إال مبوجب من بةنة امللا الرقايبة

الـــذي ال حمةـــد عنـــه يف غـــري هـــذا املكتـــو   ـــا  ،الـــيت أجـــا  الفرقةـــه مبـــا تضـــمنته مـــن صـــحةح املـــذهب
 .بصحيته واهلل أعلم

وأجــــا  ابــــن  ،وأجــــا  أخــــوه الفرقةــــه ســــةدي عيــــد الــــرمحن باألجوبــــة أعــــاله وحمولــــه صــــحةحة
 فولكونــه مل يصــاد ؛رو  املعــكية فةــهتلــوه مــن العــ ؛بــان اجلــوا  بفســاد الترقــومي صــحةح األغمــاري

املتصـــلة ببمراهنـــا وأبوارهـــا  والعــبراءوحكـــم حرميهـــا  ،ولوقوعــه يف داخـــل حـــرمي اليلــد ؛يســـترقر علةـــه حمــالً 
رح وهبـذا صـ ،إمـام وال غـريهال  ،ولـةس ألحـد تصـرف فةهـا ،فهي مضافة إلةها وحكمهـا لـه ،ألهل اليلد
زيـادة علـى  ،وهو نـص يف النازلـة بفسـاد ترقـومي الفرقـارة املعـار إلةهـا ،2اإلرفاقيف فرقه واائ   ابن سلمون

يف قولـــه علــى مــا بـــاعاله  و،واإلشـــارة يف قولــه علــى مــا مبحولـــه لــه جلــوا  الرقاضــي ،مــا مبحولــه وأعــاله

                                                 

 ملا يايت ببدها من إجابة ألخةه عيد الرمحن بن حَممد.  هكذا وردت يف األصل، والصوا  حممد بن حَممد - 1
. ونصه" وحرمي اليلـد ومـا يرتفـ  بـه لراعـي مواشـي أهلـه وحمتطـيهم  ـا يلحرقونـه غـدواً ورواحـاً، 499البرقد املنظم للحكام، ص - 2

والعــبراء املتصــلة بــالبمران وأبــوار الرقــرى ومســارحها هــي مضــافة أيضــاً إلةهــا وحكمهــا  ــا، وال تصــرف لإمــام فةهــا بإقطــاع وال 
 غريه."
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اخل هــي واهلل أعلــم النرقــول الــيت اســتدل هبــا ...ملطابرقتــه للنرقــول زجلــوياإلشــارة يف قــول ال ،جلــوا  االبــن
 .املسالةاالبن يف جوابه عن السؤال الذي س،ل عنه أول 

 1]األر  يدعيها أكثر من واحد وال بينة ألحد منهم[-50

أنـه لـةس لـه مبهـم دعـوا االيـاقون و  ،دعاهـا كلهـاامـنهم واحـد  ،اعاها مجاعـةوس،ل عـن أر  تـدَّ 
 فكةف احلكم فةها ؟ ،وال بةنة ألحد منهم على دعواه ،وأن الياقي  م ،ساً فةها إال خُ 

فاجا  أن األر  املذكورة إذا مل تكن بةد أحـد مـن الفـريرقني املتنـازعني كمـا إذا كانـت بةضـاء 
أهنـا توقـف حـى  :ونـةفالـذي يف املد ،ومل ترقم ألحد الفريرقني على دعـواه بيةنـة ،ال شجر فةها وال حتر 

، إال أن يطـول الزمــان وال ياتةـا بعــيء: قــال ابـن الرقاســم ،صـاحيه يـايت أحـدمها بــامر يسـتحرقها بــه دون
فال بـد مـن حلفهمـا كمـا  .2وروى ابن نافع أهنا ترقسم .ألن تركها ووقفها فةه ضرر ؛ترقسم بةنهما فإهنا

 مرجــــعوعلةــــه  4الـــه مالــــا وأكثــــر أصـــحابهقوالــــذي  ،ختلــــف يف كةفةـــة الرقســــماو  ،وغريهــــا 3يف الرســـالة
فترقســم األر  املــذكورة علةـه علــى تســبة ملــدعي  ،5أنــه يســلا فةـه مســلا البــول يف الفـرائ  املختصـر

ألن األر  ترقدر كاهنا فريضة أصـلها مـن خسـة وعالـت  ،ولكل واحد من منازعةه واحد ،الكل خسة
  .مبثل أرببة أخاسها واهلل أعلم

 األغمــاريابــن و  بــن ناصــر اليـداويوا وصـحح اجلــوا  سـةدي عيــد الكــرمي بـن أمحــد التمنطةطـي
 .ويالمة شة  شةوخنا سةدي حممد الزجلوالرقاضي سةدي عيد احل  والب

 

                                                 

 .475-474الغنةة، ص ص - 1
 .48، ص4ينظر املدونة، ج - 2
 ، ونصه: "وإن أقاما بةنتني قضي باعد ما فإن استويا حلفا وكان بةنهما"133الرسالة، ص  - 3
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 99 .............................................................................. األدارسة 

 99 .............................................................................. األشراف

 60 ............................................................................ نو األندلوس

 49 .............................................................................. بودة أهل

 25-23.............................................................. املنةاري ني أبو أوالد

 235 ................................................................ الرقاسم أيب احلاج أوالد

 49-48....................................................................... احلاج أوالد

 21 ............................................................................ الداود أوالد

 35-33-23 ................................................................. حَممد أوالد

 80 ............................................................................. داود أوالد

 25-23................................................................ ناجم سةدي أوالد

 33-25-23-21 ................................................... موسى بن على أوالد

 235 ..................................................... الونرقايل، الرمحن عيد بن علي أوالد

 25-23..................................................................... عمراوي أوالد

 49 ............................................................................ ملوك أوالد

 22-21........................................................................ ني أوالد

 
  .24-22 .......................................................................     الرببر

 
 23 ...............................................................................  تايلوت

 111 ............................................................................   التوارق

 
 20 ...............................................................................  اجلةتول

 أ

 ب

 ت

 ج



 281   العامة الفهارس

 
 

 25 ............................................................................... احلرايني

 
  .250-247-20 ...............................................................     الروم

 
 .43-23-22-31 .............................................................   الزناتةة

 
 87-80.........................................................................   سفةان

 
 110 ......................................................................... تةمي شرفاء

 
 31 ..............................................................................  الطوارق

 
 101-100 ................................................................. اليكرية البائلة

 27 ..............................................................................    البيةد

  .25-22-21 ...................................................................   البر 

 43 ..............................................................................  البلويني

 
 222 ....................................................................... األندلس فرقهاء

 222 ......................................................................... قريية فرقهاء

 
 36 ..............................................................................  الرقادرية

 
 22 ..............................................................................  اللمتون

 

 ر

 ز

 س

 ش

 ط

 ع

 ف

 ق

 ل

 م

 ح



 282   العامة لفهارسا

 198-60-52 ...................................................................  املالكةة

 21 .............................................................................. املرابطون

 24 .............................................................................. املرابطون

 21 ............................................................................ املسلمانةون

 250 ............................................................................. املصريني

 44-42.........................................................................    املبرقل

 250-60-59 ..................................................................   املغاربة

 21 .............................................................................. املهاجرية

 
 87-80..........................................................................    نمد

  .49-46-45-43-36-30-24-22-21 ...................................    الةهود

 ي



 283   العامة الفهارس

 المصادر والمراجع قادمة( 6
 برواية ورش عن نافع القرآن الكريم

 المصادر المخطوطة
 أجوبة العة  حممد بن عيد الرمحن التنةالين، نوازل، مكتية وأوالد الرقاضي متنطةط، .1

 .97/88رقم
اهلل املتةطــي، خمطــو  مبكتيــة اختصــار النهايــة والتمــام يف مبرفــة الواــائ  واألحكــام، علــي بــن عيــد  .2

 .129جامبة امللا سبود، املغر ، قسم املخطويات، رقم
إعـالم اإلخـوان باخيــار ببـ  السـادة األعةــان، اليكـري بـن عيــد الكـرمي بـن ســةد اليكـري: خزانــة  .3

 أوالد الرقاضي اليكرية، متنطةط أدرار، اجلزائر. بدون رقم.
أيب الرقاسـم البمـريي، خمطـو  مبكتيـة العـة  سـةد األملةات الفاشةة يف شرح البملةـات الفاسـةة،  .4

 أمحد ديدي، متنطةط، دون رقم.
حتلةــة الرقريــاس مــن الكــالم علــى مســالة تضــمني اتمــاس، حممــد بــن أ  املزمــري، خمطــو  خبزانــة  .5

  .املطارفة، أدرار، دون رقم
بـــامل، ترمجـــة وجةـــزة لـــيب  علمـــاء إقلـــةم تـــوات، حممـــد البـــامل اليكـــراوي، خمطـــو  مبكتيـــة حممـــد ال .6

 حاسي الرقارة، املنةبة، اجلزائر، دون رقم.
ترقةةـــد يف تـــاري  متنطـــةط، حممـــد بـــن عيـــد الكـــرمي بـــن عيـــد احلـــ  اليكـــري، خزانـــة أوالد الرقاضـــي،  .7

 متنطةط.
جــوهرة املبــاين فــةمن ايـــت لــدي مــن علمـــاء االلــف الثــاين، حممــد بـــن عيــد الكــرمي، خزانـــة أوالد  .8

 الرقاضي، متنطةط أدرار ، بدون رقم.
مـــنن اجللةـــل علـــى مهمـــات حتريـــر العـــة  خلةـــل، أمحـــد بابـــا التنيكـــيت، خمطـــو  باملكتيـــة  حاشـــةة .9

 .26اليكرية، فرع أوالد الرقاضي، رقم
درة األقالم يف أخيـار املغـر  ببـد اإلسـالم، حممـد عيـد الكـرمي، خمطـو  خبزانـة العـة  سـةد امحـد  .10

 ديدي، دون رقم.
 اليكري، املنةبة ، غرداية ، اجلزائر، بدون رقم.الدرة اليهةة يف العجرة اليكرية، خزانة آل  .11
رسالة يف بةع الرقضاة ألصول ا ـاربني، عيـد الـرمحن اجلنتـوري، خمطـو  خبزانـة العـة  سـةدي عيـد  .12

 اهلل، كوسام، أدرار اجلزائر، دون رقم.
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 .247 – 246/ 5، م. و، تونس:  05183شرح األجهوري على املختصر ،خ. ر  .13
األملةــات الفاشــةة يف شــرح البملةــات الفاســةة،  عيــد الــرمحن الفاســي، ضــمن عملةــات الفاســي،  .14

 أيب الرقاسم البمريي، خمطو  مبكتية العة  سةد أمحد ديدي، متنطةط، دون رقم.
غاية األماين يف أجوبـة أيب زيـد التـنالين، عيـد الكـرمي بـن عيـد املالـا اليليـايل، خزانـة احلـاج حممـد  .15

 باي بلبامل، أولف، دون رقم.
غنةة املرقتصد السائل فةما حـل بتـوات مـن الرقضـايا والنـوزال، حممـد عيـد الـرمحن اليليـايل، خمطـو   .16

  .خبزانة  املطارقة، أدرار ، اجلزائر، بدون رقم
الكواكب الربية يف املناقب اليكرية، حممد بن عيد الكـرمي، خزانـة أوالد الرقاضـي، متنطـةط، أدرار،  .17

 اجلزائر. بدون رقم.
 ، متنطــةطنســب ببــ  العــرفاء، أمحــد عيــد الكــرمي، خمطــو  خبزانــة أبنــاء أيب مــدينمزيــل اتفــا يف  .18

 .أدرار ، اجلزائر، بدون رقم
نــوازل اجلنتــوري، حممــد -النسـرين الفــائح النســةم يف ببــ  فتــاوى أيب زيــد عيــد الــرمحن بــن إبــراهةم .19

 بن أمحد املسبدي الرقراري، خمطو  خبزانة الساهل بلدية أقيلي أولف، دون رقم.
 

 الكتب المطبوعة
 

إحكـــام األحكـــام علـــى حتفـــة احلكـــام، حممـــد بـــن يوســـف الكـــايف، دار الكتـــب البلمةـــة، لينـــان،  .1
 م،2010

اإلحكــام يف متةةــز الفتــاوى عــن األحكــام وتصــرفات الرقاضــي واإلمــام، شــها  الــدين أيب البيــاس  .2
لطياعــة والنعــر، أمحــد بــن إدريــس الرقــرايف، حترقةــ  عيــد الفتــاح أبــو غــردة، دار اليعــائر اإلســالمةة ل

 .1995لينان، 
كتب اإلسالمي، رواء الغلةل يف ختري  أحاديث منار السيةل، حممد ناصر الدين األلياين، املإ .3

 م.2،1985لينان،  
حترقةــــ : جبفــــر وحممــــد الناصــــري، الــــدار ، الناصــــري ،الخيــــار دول املغــــر  االقصــــى االسترقصــــا .4

 .م1983دار الكتا ، اليةضاء، 
 االستةطان والتوين بالوين البريب، مرقدم مربوك، دار الغر ، وهران. .5
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أصــــول الفتــــوى والرقضــــاء يف املــــذهب املــــالكي، حممــــد ريــــا ، مطيبــــة الــــدار اليةضــــاء، اململكــــة  .6
 م.1996املغربةة، 

 م.2002، 15األعالم، خري الدين الزركلي، دار البلم للماليني، لينان،   .7
ةة يف غر  افريرقةا، مرقدم مربوك، دار الغر  سالماملغةلي ودوره يف تاسةس االمارة اإلمام اإل .8

 .2006للنعر والتوزيع، وهران، 
أنـــوار الـــربوق يف أنـــواء الفـــروق "الفـــروق"، أمحـــد بـــن إدريـــس الصـــنهاجي الرقـــرايف، صـــححه خلةـــل  .9

 .200م، ص1991منصور، دار الكتب البلمةة، لينان، 
عــــد االمــــام مالــــا، أمحــــد بــــن نــــي الونعريســــي، حترقةــــ  أمحــــد بويــــاهر إيضــــاح املســــالا إىل قوا .10

 م.1980اتطايب، مطيبة فضالة، املغر ، 
اليهجـــة شـــرح التحفـــة، علـــي بـــن عيـــد الســـالم التســـويل، حترقةـــ  حممـــد عيـــد الرقـــادر شـــهني، دار  .11

 م.1998الكتب البلمةة، بريوت لينان، 
ملستخرجة، حممد بن أمحد بن رشد الرقـرييب، اليةان والتحصةل والعرح والتوجةه والتبلةل ملسائل ا .12

 .1988، 2حرقرقه حممد حجي وآخرون، دار الغر  اإلسالمي، لينان،  
التاج واإلكلةل ملختصر خلةل، حممد بن يوسف املواق، مطيوع يف هـامش مواهـب اجللةـل لعـرح  .13

 2003خمتصر خلةل. احلطا  الرعةين، دار عامل الكتب، اململكة البربةة السبودية، 
تاري  الدولتني املوحدية واحلفصةة، حممد بن إبراهةم الزركعي، مطيبة الدولة التونسةة، تونس،  .14

 م.1872
تيصــــرة احلكــــام يف أصــــول األقضــــةة ومنــــاه  احلكــــام، إبــــراهةم بــــن علــــي بــــن حممــــد بــــن فرحــــون  .15

 م.1987الةبمري، مكتية الكلةات األزهرية، مصر، 
 عةا ، ألموعة من احملرقرقني، مطيبة فضالة، املغر .ترتةب املدارك وترقريب املسالا، الرقاضي  .16
تســـهةل الفوائـــد وتكمةـــل املرقاصـــد، حممـــد مجـــال الـــدين بـــن مالـــا الطـــائي، حترقةـــ  حممـــد كامـــل  .17

 م.1967بركات، دار الكتا  البريب للطياعة والنعر، مصر، 
العؤون الترقصي ملا يف املويا من حديث النيب، يوسف بن عيد الرب األندلسي، وزارة األوقاف و  .18

 م.2012اإلسالمةة، 
التنيةهــات املســـتنيطة علـــى الكتــب املدونـــة واملختلطـــة، عةــا  بـــن موســـى بــن عةـــا  بـــن عمـــرو  .19

 م.2011السييت، حترقة  حممد الواة  وعيد النبةم محةيت، دار ابن حزم، لينان، 
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 هتــذيب اختصــار املدونــة، خلــف بــن أيب الرقاســم أبــو ســبةد ابــن الرباذعــي املــالكي، حترقةــ  حممــد .20
األمــني ولــد حممـــد الســامل بــن العـــة ، دار اليحــو  لدراســات اإلســـالمةة وإحةــاء الـــكا ، ديب، 

 م.2002
هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري ا روي، أبو منصور، حترقة ، حممد عو  مرعـب، دار  .21

 م،2001إحةاء الكا  البريب، لينان، 
ةـــ  حممـــد األمـــني ولـــد حممـــد الســـامل بـــن التهـــذيب يف اختصـــار املدونـــة، أيب ســـبةد الربادعـــي، حترق .22

 م.2002العة ، دار اليحو  للدراسات اإلسالمةة وإحةاء الكا ، اإلمارات البربةة املتحدة، 
تــوات مســـامهة يف دراســـة ألتمبـــات الواحـــات وتار هــا، حممـــد أعفةـــف، منعـــورات كلةـــة اآلدا   .23

 م.2014والبلوم اإلنسانةة  بالربا ، املغر ، 
رح حتفة احلكام، عثمان بن مكي التوزري الزبةدي، املطيبة التونسةة، تونس، توضةح األحكام ش .24

 هـ.1339
التوضةح يف شرح املختصـر الفرعـي البـن احلاجـب، خلةـل بـن اسـحاق اجلنـدي، حترقةـ  أمحـد بـن  .25

 م.2008عيد الكرمي جنةب، مركز جنيويه للمخطويات وخدمة الكا ،
امع الكيري، جالل الدين عيد الرمحن السةويي، جامع األحاديث اجلامع الصغري وزوائده و اجل .26

 م.1994مجع وترتةب عياس أمحد صرقر، أمحد عيد اجلواد، دار الفكر، لينان، 
جــامع األمهــات، مجــال الــدين بــن عمــر بــن احلاجــب املــالكي، حترقةــ  أبــو عيــد الــرمحن األخضــر  .27

 م.1998بريوت، -األخضري، الةمامة للطياعة والنعر والتوزيع، دمع 
مع ألحكــام الرقــرآن، حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرج األنصــاري اتزرجــي مشــس الــدين اجلــا .28

 .1964، 2الرقرييب، حترقة  أمحد الربدوين وإبراهةم ايفةش، دار الكتب املصرية، مصر،  
اجلـــامع ملســـائل املدونـــة، أبـــو بكـــر بـــن عيـــد اهلل بـــن يـــونس، حترقةـــ  ضـــمن معـــروع دكتـــوراه لبـــدة  .29

 م.2013البلمةة والكا  اإلسالمي، اململكة البربةة السبودية، باحثني، مبهد اليحو  
جـــامع مســـائل األحكـــام ملـــا نـــزل مـــن الرقضـــايا بـــاملفتني واحلكـــام"، أبـــو الرقاســـم بـــن أمحـــد اليلـــوي  .30

 .2002املبروف بالربزيل،  حترقة  حممد احليةب ا ةلة، دار الغر  اإلسالمي، بريوت، 
الكـرمي اليليـايل، سـةد أعمـر عيـد البزيـز، دار ا ومـة اجلزائـر، اجلواهر ال يل يف فتـاوى العـة  عيـد  .31

 م.2003
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الــدرر املكنونــة يف نــوازل مازونــة، أبــو زكريــا نــي بــن موســى بــن عةســى بــن نــي املغةلــي املــازوين،  .32
 .م2009حترقة  خمتار حساين، دار الكتا  البريب للطياعة والنعر والتوزيع، اجلزائر، 

الــديياج املــذهب يف مبرفــة أعةـــان علمــاء املــذهب، إبـــراهةم بــن علــي برهـــان الــدين ابــن فرحـــون،  .33
 حترقة  حممد األمحدي ابو النور، دار الكا  للطيع والنعر، مصر. 

الــذخرية، شـــها  الـــدين أمحــد بـــن إدريـــس الرقــرايف، حترقةـــ  حممـــد حجــي، دار الغـــر  اإلســـالمي  .34
 م.1994بريوت، 

املوصــل والصــلة، حممــد يــن حممــد املراكعــي، حبرقةــ  أحســان عيــاس، دار الــذيل والتكملــة لكتــا   .35
 .1965الثرقافة، لينان، 

الــذيل والتكملــة لكتــا  املوصــل والصــلة، حممــد يــن حممــد املراكعــي، حبرقةــ  أحســان عيــاس، دار  .36
 .م1965الثرقافة، لينان، 

، -ابـن الرقاضـي-، أمحـد بـن حممـد املكناسـي-ذرة احلجـال يف أمسـاء الرجـال-ذيل وفاياة األعةـان .37
 م. 1971مكتية البتة ، تونس، -حترقة  حممد األمحدي أبو النور، دار الكا ، مصر

سلســلة النــواة يف ابــراز شخصــةات مــن علمــاء وصــاحلي تــوات، غةتــاوي مــوالي التهــامي، املطيبــة  .38
 احلديثة للفنون املطيبةة، اجلزائر.

 عيد الياقي، دار إحةاء الكتب البربةةسنن ابن ماجة، حممد بن يزيد الرقزويين، حترقة  حممد فؤاد  .39
شجرة النور الزكةة يف ييرقات املالكةة، حممد بن حممد بن عمر بن علي بن سامل خملوف، حترقة   .40

 م. 2003عيد اجملةد خةايل، دار الكتب البلمةة، لينان، 
شرح ابن النا م لتحفة احلكام البن عاصم األندلسـي،  حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن   .41

 م2013مد  بن عاصم، دراسة وحترقة  إبراهةم عيد سبود اجلنايب، دار ابن حزم، لينان، حم
شــرح ابــن نــاجي التنــوخي علــى مــ  الرســالة البــن أيب زيــد الرقــريواين، قاســم بــن عةســى بــن نــاجي  .42

 م 2007التنوخي حترقة  أمحد فريد املزيدي، دار الكتب البلمةة، بريوت لينان، 
عيـــد اليـــاقي بـــن يوســـف الزرقـــاين، ضـــيط عيـــد الســـالم حممـــد  خلةـــل،شـــرح الزرقـــاين علـــى خمتصـــر  .43

 م،2002األمني، دار الكتب البلمةة، لينان، 
 شرح خمتصر خلةل، حممد بن عيد اهلل اترشي، دار الفكر، بريوت، د ، دس .44
، حممــد بــن -اإلترقــان واإلحكــام يف شــرح حتفــة احلكــام -شــرح مةــارة الفاســي علــى حتفــة احلكــام .45

 م.2000الفاسي، حترقة  عيد اللطةف حسن عيد الرمحن، بريوت، أمحد مةارة 
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شــفاء الغلةــل يف حــل مرقفــل خلةــل، حممــد بــن أمحــد بــن غــازي املكناســي، حترقةــ  أمحــد بــن عيــد  .46
 م.2008الكرمي جنةب، مركز جنةيويه للمخطويات وخدمة الكا ، مصر، 

ري الفـارايب، حترقةـ  أمحـد الصحاح تاج اللغـة وصـحاح البربةـة، أبـو نصـر إمساعةـل بـن محـاد اجلـوه .47
 .م1987لينان، ،الغفور عطار، دار البلم للمالينيعيد 

صحةح اليخاري، حممد بن إمساعةل اليخاري، زهري بن ناصر الناصر، دار يوق النجاة،  .48
 ه.1422

 م.1969ضبةف اجلامع الصغري، حممد ناصر الدين األلياين،  املكتب اإلسالمي، لينان، .49
 م.1981واترب، عيد الرمحن بن خلدون، دار الفكر، لينان، البرب وديوان امليتدأ  .50
البرقـــد املــــنظم للحكــــام فةمــــا جيـــري بــــني أيــــديهم مــــن البرقـــود واألحكــــام، عيــــد اهلل ابــــن ســــلمون  .51

 م.2011مصر،  –الكناين، دار األفاق الغربةة 
 البمارة اإلسالمةة يف متنطةط، بن السويسي حممد، مرقامات للنعر والتوزيع، اجلزائر.  .52
لغصـــن الـــداين يف ترمجـــة وحةـــاة العـــة  عيـــد الـــرمحن بـــن عمـــر التنـــةالين، حممـــد بـــاي بلبـــامل، دار ا .53

 م.2004ا ومة، اجلزائر، 
فتح البلةم اتالق يف شرح المةة الزقـاق، حممـد بـن أمحـد مةـارة الفاسـي، حترقةـ  رشـةد اليكـاري،  .54

 م.2008دار الرشاد احلديثةة، 
زيــــد الرقــــريواين، أمحــــد بــــن غــــام، شــــها  الــــدين النفــــراوي الفواكــــه الــــدواين علــــى رســــالة ابــــن أيب  .55

 .م1995املالكي، دار الفكر، لينان، 
الرقوانني الفرقهةة، حممد بـن أمحـد ابـن جـزي املـالكي، حترقةـ  حممـد بـن سـةدي حممـد مـوالي، دار  .56

 ابن حزم.
قلـةم فرج حممود فرج، مطيوع مع كتا  إ رقة الرقول اليسةط باخيار متنطةط، ابن بابا حةدة، ، حت .57

تــوات خـــالل الرقــرنني الثـــامن ععــر والتاســـع ععــر املالديـــني، فــرج حمـــود فــرج، ديـــوان املطيوعـــات 
 اجلامبةة، اجلزائر.

الكـــايف يف فرقـــه أهـــل املدينـــّة، يوســـف بـــن عيـــد اهلل بـــن حممـــد بـــن عيـــد الـــرب بـــن عاصـــم النمـــري  .58
ثـة، اململكـة البربةـة الرقرييب، حترقة  حممد حممد أحةد ولـد ماديـا املوريتـاين، مكتيـة الريـا  احلدي

 م.1980السبودية، 
الكافةـــة العـــافةة ليةـــان حرقـــائ  ابـــن عرفـــة الوافةـــة، حممـــد بـــن الرقاســـم األنصـــاري الرصـــاع ا دايـــة  .59
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 هـ.1350املالكي، املكتية البلمةة، مصر، 
 هـ.1414لسان البر ، مجال الدين بن منظور، دار صادر، بريوت،  .60
 أيب زيد الرقريواين النفزي، دار الفكر، لينان.م  الرسالة، أبو حممد عيد اهلل ابن  .61
ألالس الرقضاة واحلكام والتنيةه واإلعالم فةما أفتاه املفتون وحكم به احلكام من األوهام، حممد  .62

بن عيد اهلل املكناسي، حترقة  نبةم عيد البزيز سامل بن يالب الكثريي، مركز مجبة املاجد 
 م.2002للثرقافة والكا ، ديب، 

مجــع وحترقةــ  املختــار بــن الطــاهر حممــد بــن أمحــد بــن أمحــد ابــن رشــد الرقــرييب، فتــاوى ابــن رشــد،  .63
 م.1987، 1التلةلي، دار الغر  اإلسالمي،  

املختصر الفرقهي، حممد بن عرفة، حترقة  حـافا عيـد الـرمحن حممـد خـري، مسـجد ومركـز الفـاروق  .64
 م.2014عمر بن اتطا ، ديب، 

 . 2005اجلندي، حترقة  أمحد جاد، دار احلديث الرقاهرة، خمتصر خلةل، خلةل بن إسحاق  .65
 بن احلاج"، دار الكا ، مصر، د س.ااملدخل، حممد بن حممد بن حممد البيدري"  .66
 .م1994املدونة، مالا بن انس، دار الكتب البلمةة، لينان،  .67
الغـر  الرقاضـي عةـا  وولـده، حترقةـ  حممـد بـن شـريفة، دار ، احلكام يف نوازل األحكاممذاهب  .68

 .م1997، 2اإلسالمي، 
مســائل أيب الولةــد بــن رشــد، أبــو الولةــد ابــن رشــد الرقــرييب، حترقةــ  حممــد احليةــب التجكــاين، دار  .69

 م.1933، 2دار األفاق اجلديد املغر ، -اجلةل، بريوت
 م. 2001مسند اإلمام أمحد ابن حنيل، حترقة   شبةب األرنؤو ، مؤسسة الرسالة،  .70
 م2004الفةومي، املكتية البصرية، بريوت،املصياح املنري،أمحد  .71
، احلمــدي أمحـــد، -اإليـــار املبــريف والتبامــل مــع املكانةــة-املصــلح حممــد بــن عيــد الكــرمي املغةلــي .72

 م.2012الفرقةه مكتية اإلرشاد لطياعة والنعر والتوزيع، اجلزائر، 
 املبجم الوسةط، ألمع اللغة البربةة بالرقاهرة، دار الدعوة، مصر .73
اللغـــة، أمحـــد فـــارس، حترقةـــ  عيـــد الســـالم حممـــد هـــارون، دار الفكـــر، بـــريوت، مبجـــم مرقـــايةس  .74

 م.1979
 م1983مبلمة الفرقه املالكي، عيد البزيز بن عيد اهلل، دار الغر  اإلسالمي، لينان،  .75
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املبةار املبر  واجلامع املغر  عن فتاوى أهل إفريرقةا واألندلس واملغر ، أمحد بن ني  .76
الفرقهاء حتت إشراف حممد حجي، نعر وزارة األوقاف والبلوم  الونعريسي، حترقة  مجاعة من

 م.1981باململكة املغربةة،  اإلسالمةة
مبني احلكام على الرقضايا واألحكام، ابن عيد الرفةع التونسي، حترقة  حممد بن قاسم بن عياد،  .77

 م.1989دار الغر  اإلسالمي، لينان،
بــن هعــام األنصــاري، دار -اهلل بــن يوسـفمغـين الليةــب عــن كتـب األعاريــب، مجــال الـدين عيــد  .78

 م. 2012الكتب البلمةة، لينان، 
املفةـــد للحكـــام فةمـــا يبـــر   ـــم مـــن نـــوازل األحكـــام، هعـــام بـــن عيـــد اهلل بـــن هعـــام األزدي  .79

الرقرييب، حترقة  حممد ين عيد الكـرمي جنةـب، مركـز جنةيويـه للمخطويـات وخدمـة الـكا ، مصـر، 
 م2012

ي، ســالمبــن أمحــد ابــن رشــد، حترقةــ  حممــد حجــي، دار الغــر  اإلاملرقــدمات واملمهــدات، حممــد  .80
 م.1988لينان، 

مناهل الصفا يف م ار موالةنا العـرفا، عيـد البزيـز الفعـتايل، حترقةـ  عيـد الكـرمي كـرمي ، مطيوعـات  .81
 وزارة األوقاف والعؤون اإلسالمةة املغربةة.

الفكــر بــريوت، لينــان، مــنح اجللةــل شــرح خمتصــر خلةــل، حممــد بــن أمحــد بــن حممــد علــةش، دار  .82
 م.1989

املنح السامةة يف النوازل الفرقهةة"النوازل الصغرى"، ايب عةسى حممد املهدي الوزاين، حترقة  حممـد  .83
 السةد عثمان، دار الكتب البلمةة، لينان. 

املــــنه  الفــــائ  واملنهــــل الرائــــ  واملبــــأل الالئــــ  بــــ دا  املواــــ  وأحكــــام الواــــائ ، أمحــــد بــــن نــــي  .84
دراســة وحترقةــ  عيــد الــرمحن بــن محــود، دار اليحــو  والدراســات اإلســالمةة وإحةــاء الونعريســي، 
 م.2005الكا ، ديب، 

 م.2007،لينان، لكتب البلمةةمواهب اجللةل لعرح خمتصر خلةل. احلطا  الرعةين، دار  .85
ـــــة، وزارة األوقـــــاف والعـــــؤون اإلســـــالمةة الكويـــــت، مطيبـــــة ذات السالســـــل ،  .86 املوســـــوعة الفرقهة

 م.1983الكويت، 
املويا، مالا بن أنس، حترقة  حممد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل هنةان  .87

 .م2004 -هـ 1425، 1ل عمال اتريية واإلنسانةة، اإلمارات البربةة املتحدة،  
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النيــذة يف تــاري  تــوات وأعالمهـــا مــن الرقــرن التاســـع إىل الرقــرن الرابــع ععـــر هجــري، بكــري عيـــد  .88
 .2007هومة، اجلزائر، ، دار 1احلمةد،  

نظــرات يف النــوازل الفرقهةــة، حممــد حجــي، منعــورات اجلمبةــة املغربةــة للتــالةف والكمجــة والنعــر،  .89
 م.1999اململكة املغربةة، 

النرقود املغربةة يف الرقرن الثامن ععر، أنظمتها وأوزاهنا يف منطرقة، مع حترقة  رسالتني يف النرقود  .90
 .1993أفا، مطيبة النجاح اجلديدة، اململكة املغربةة، لبمر بن عيد البزيز الرقرسةفي، عمر 

نـوازل ابــن ســهل"، عةسـى بــن سـهل األســدي، حترقةــ  -النـوازل واألعالم"ديــوان األحكـام الكــربى .91
 حممد حسن حممد حسن إمساعةل، دار الكتب البلمةة،بريوت لينان، دس.

 ا رامـة، دار الكتـا ، لةيةـا، نةل االبتهاج بتطريز الديياج، أمحد بابا، حترقة  عيد احلمةد عيـد اهلل .92
 م. 2000

 المذكرات واألطروحات
بدايـــة مـــن بـــا  اليةـــوع إىل بـــا  -غنةـــة املرقتصـــد الســـائل فةمـــا وقـــع يف تـــوات مـــن قضـــايا ومســـائل، .1

االســتحرقاق، حممــد عيــد الــرمحن اليليــايل، دراســة وحترقةــ  فايمــة محــوين، أيروحــة دكتــوراه يف الفرقــه 
 م. 2014/2015وأصوله، جامبة أدرار، 

مذكرة  فهرسة عيد الرمحن بن عمر التوايت، عيد الرمحن بن عمر، دراسة وحترقة  ببثمان عيد الرمحن، .2
 م.2009ماجستري تاري ، جامبة بعار،

مسائل حممد بن عيد الرمحن بن عمر التنةالين، حممـد علـي، رسـالة ماجسـتري، فرقـه وأصـول، جامبـة  .3
 م.2014/2015أدرار، 

هجـــري، ببثمــــان عيـــد الـــرمحن، أيروحــــة  12و11تــــوات خـــالل الرقـــرنني نظـــام الرقضـــاء يف منطرقـــة  .4
دكتوراه، إشراف حممد بن أمبمر، كلةة البلوم اإلنسـانةة والبلـوم اإلسـالمةة، جامبـة وهـران، اجلزائـر، 

 م.2015/2016
نـــوازل الزجلـــوي، حممـــد الزجلـــوي، دراســـة وحترقةـــ  جـــرادي حممـــد، أيروحـــة دكتـــوراه، إشـــراف ســـباد  .5

ل الــــدين والعــــريبة واحلضــــارة اإلســــالمةة، جامبــــة األمــــري عيــــد الرقــــادر للبلــــوم ســــطحي، كلةــــة أصــــو 
 .2010/2011اإلسالمةة قسنطةنة، اجلزائر، 



 292   العامة الفهارس

 

 المقابالت الشخصية
مرقابلــــة شخصـــــةة مـــــع الســــةد بكـــــراوي احلـــــاج عيــــد الـــــرمحن، املســـــؤول عــــن مكتيـــــة أوالد الرقاضـــــي،  -

 .13:00، سا 11/03/2019أدرار،



 293   المحتويات فهرس

 احملتوياتفهرس 
  

 
 
 المحتوياتفهرس 



 294   المحتويات فهرس

 

 

 

 ي  ................................................................................ املرقدمـــــة
 9 ............................................................:إشكالةة املوضوع -1
 10 .............................................................. :املوضوع أمهةة -2
 10 ..................................................... :أسيا  اختةار املوضوع -3
 11 ............................................................. أهداف اليحث -4
 11 ......................................................... :الدراسات السابرقة -5
 13 ............................................................... :املنه  املتيع -6
 13 ........................................................... صبوبات اليحث -7
 14 .............................................................. :خطة اليحث -8

 15 .......................................................... الرقسم األول:  الرقسم الدراسي
 16 .................................... هـــ13و 12الفصل األول: حاضرة متنطةط خالل الرقرنني
 18 ............................................... امليحث األول: التبريف مبدينة متنطةط

 18 ....................................... أصل التسمةة واملوقع اجلغرايفاألول: املطلب 
 18 ............................................... الفرع األول: أصل تسمةة متنطةط

 19 ........................................ الفرع الثاين: املوقع اجلغرايف ملدينة متنطةط
 20 ............................................... املطلب الثاين: سكان مدينة متنطةط

 20 ......................الفرع األول: نعاة مدينة متنطةط واألجناس اليت تباقيت علةها
 22 ................. نجريا 13و 12الفرع الثاين: سكان مدينة متنطةط خالل الرقرنني 

 24 ........ نجريا 13و12الفرع الثالث: الككةية السكانةة ملدينة متنطةط خالل الرقرنني 
 28 .................................... امليحث الثاين: مكانة مدينة متنطةط يف إقلةم توات
 28 ................................... املطلب األول: احلةاة االقتصادية يف مدينة متنطةط
 28 ..................................... الفرع األول: املوارد االقتصادية ملدينة متنطةط
 31 ..................................... الفرع الثاين: األمهةة االقتصادية ملدينة متنطةط
 33 ........................................ املطلب الثاين: املكانة البلمةة ملدينة متنطةط

 33 .............................. الفرع األول: : أسيا  ازدهار البلوم العرعةة باملدينة



 295   المحتويات فهرس

 34 ................................ الفرع الثاين: أهم البلماء الذين توافدوا على املدينة
الفرع الثالث: أهم علماء مدينة متنطةط ودورهم يف احلةاة البلمةة لإقلةم خالل الرقرنني 

 36 ............................................................ جرينيا 13و 12
 39 ................. الفرع الرابع: تراجع املكانة البلمةة ملدينة متنطةط لصاد قصور تةمي

 41 ....................................... : التاري  السةاسي ملدينة متنطةطالثالثامليحث 
 41 ....................................... املطلب األول: التاري  السةاسي إلقلةم توات

 41 .................................... الفرع األول: األيماع اتارجةة يف إقلةم توات
 43 ........................................... الفرع الثاين: الف  الداخلةة يف اإلقلةم

 47 ....................................... املطلب الثاين: ترقدم متنطةط يف رئاسة اإلقلةم
 47 ......................................... الفرع األول: رئاسة متنطةط إلقلةم توات

 48 ...................................... الفرع الثاين: حتول الرئاسة إىل مرقايبة تةمي
 50 ...................... هـ13و 12الفصل الثاين: الفتوى والرقضاء يف إقلةم توات خالل الرقرنني 

 51 .............................................. امليحث األول: مدخل للفتوى والرقضاء
 51 .................................................... املطلب األول: مدخل للفتوى

 51 ............................................ الفرع األول: تبريف الفتوى وأنواعها
 52 ........................................الفرع الثاين: شرو  املفيت وييرقات املفتني

 54 .................................................... املطلب الثاين: مدخل للرقضاء
 54 .................................................... الفرع األول: تبريف الرقضاء
 55 .................................................... الفرع الثاين: شرو  الرقاضي

 59 ......................................... املطلب الثالث: الفرق بني الفتوى والرقضاء
 59 ......................................... الفرع األول: املرقارنة بني الفتوى والرقضاء

 60 ................................................... الفرع الثاين: فتاوى األحكام
 63 ................................................ امليحث الثاين: الفتوى يف إقلةم توات
 63 ................................... فتاء يف إقلةم تواتاملطلب األول: مالمح نظام اإل

 63 .......................... املذهب املالكي اتياعالفرع األول: منه  مفيت اإلقلةم يف 
 66 .......................................... الفرع الثاين: فرقه التنزيل يف إقلةم توات



 296   المحتويات فهرس

 72 .......................................... الفرع الثالث: نظام االفتاء بإقلةم توات
 74 .. جرينيا 13و 12املطلب الثاين: أعالم االفتاء ومؤلفات الفتوى باإلقلةم خالل الرقرنني

 74 .............. جرينيا 13و 12الفرع األول: أعالم االفتاء يف اإلقلةم خالل الرقرنني 
 76 .......................................... الفرع الثاين: التالةف يف الفتوى والنوازل

 79 .................... جرينيا 13و 12امليحث الثالث: الرقضاء بإقلةم توات خالل الرقرنني
 79 .................................. املطلب األول: حملة تار ةة عن الرقضاء بإقلةم توات
 79 ..................... هجريني13و 12الفرع األول: الرقضاء بإقلةم توات قيل الرقرنني

 80 ............ هجريني13و 12الفرع الثاين: مراكز الرقضاء بإقلةم توات خالل الرقرنني 
 82 ................... هجريني13و 12الرقرنني  الفرع الثالث: قضاة إقلةم توات خالل

 85 ........... هجريني 13و 12املطلب الثاين: مالمح الرقضاء بإقلةم توات خالل الرقرنني 
 86 ............... الفرع األول: تبةني الرقاضي يف إقلةم توات يف غةا  السلطة التنفةذية
 87 ................ الفرع الثاين: أجرة الرقاضي يف إقلةم توات يف غةا  السلطة التنفةذية

 89 ........ الفرع الثالث: تنفةذ أحكام الرقاضي يف إقلةم توات يف غةا  السلطة التنفةذية
 90 .......... هجريني13و 12املطلب الثالث: منه  الرقضاء يف إقلةم توات خالل الرقرنني 

 90 ............................................... الفرع األول: مراجع قضاء اإلقلةم
 91 .................................................... الفرع الثاين: أعوان الرقاضي

 94 .............................................. الثالث: سري عملةة الترقاضيالفرع 
 98 .................. الفصل الثالث: الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي اليكري ومنهجه يف الفتوى

 99 ....... امليحث األول: احلةاة االجتماعةة والبلمةة للرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي اليكري
 99 .................... املطلب األول:احلةاة االجتماعةة للرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي

 99 ............................................ الفرع األول: التبريف بالبائلة اليكرية
 102 ..................................................... الفرع الثاين: امسه ونعاته

 103 ............... الثاين: احلةاة البلمةة للرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي اليكري املطلب
 103 ............ الفرع األول: شةوخ الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي اليكري وتالمةذه

 105 ................................... الفرع الثاين: آااره، وفاته، واناء البلماء علةه
 108 ....................... املطلب الثالث: احلةاة البملةة للرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي



 297   المحتويات فهرس

 108 ...................... الفرع األول: تويل الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي الرقضاء
 111 ......... الفرع الثاين: اجمللس االستعاري للرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي اليكري

 113 .......................................... الفرع الثالث: أقطا  أللس العورى
 115 ................................................ الفرع الرابع: منه  االستعارة

 117 .............. امليحث الثاين: منه  الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي اليكري يف الفتوى
 117 .................... املطلب األول: موضوعات الفتاوى اجملموعة، أعالمها ومصادرها

 117 ...................................... الفرع األول: موضوعات الفتاوى اجملموعة
 118 .............................. الفرع الثاين: البلماء املعاركون يف الفتاوى اجملموعة
 123 ................................ الفرع الثالث: املصادر اليت تبتمد علةها الفتاوى

 126 .... بن عيد الكرمي اليكري الفرع الرابع: مصادر الفتاوى اجملموعة للرقاضي عيد احل 
 139 .... املطلب الثاين: منه  الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي يف الفتوى، ومنه  دراستها

 139 ................................. الفرع األول: أصول الفرقه من الفتاوى اجملموعة
 142 ...... الفرع الثاين: منه  الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي يف التبامل مع النصوص

 143 ................ الفرع الثالث: أسلو  الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي يف الفتوى
 146 ........................................ الفرع الرابع: البمل يف الفتاوى اجملموعة

 148 ........................................................................ خامتة الدراسة
 152 ............................. الرقسم الثاين: فتاوى الرقاضي عيد احل  بن عيد الكرمي اليكري

 153 ................................................... والعهادات[ قضةة فتاوى األ
 153 .....  إايات عدالة العهود يف رسم سجل الرقاضي علةه مالحظة ايوت الرسم[-1
ب إعادة تزكةة العهود بطول املدة، وهل تبترب شهادهتم يف أرسام حديثة جي هل -2

 153 ........................................................... جتديداً للتزكةة ؟[
 155 .......................................................... عدالة املتاول[-3
 157 ...................................  هل ينرق  احلكم ببدم تسمةة العهود[-4
 159 ...................................................  الرجوع عن العهادة[-5
 160 ......................  هل يعك  التربيز يف قيول شهادة الذاكر ببد العا[-6
 161 .......................  شرو  االشهاد على صةاح الصائح يف بةع الفضويل[-7



 298   المحتويات فهرس

 163 ..................  هل يكفي أداء العهود شهادهتم عند من يث  به الرقاضي[-8
 165 . ببد أمد على وار  الرقاب [ من أرسل وديبة وأشهد على الرقي  مث قام واراه -9
 167 ...................  مرقدار ما ياخذه الرقاضي ومساعدوه يف قسمة الككات[-10
 168 .................  هل جيوز أخذ الرقاضي ععر ما وجد بةد املفلس أجراً له[-11
 169 ..............................  هل جيوز للمحكوم علةه خماصمة الرقاضي[-12
 هل تكفي العهادة على خط الرقاضي حلمل حكمه على الصحة دون تزكةة؟[-13
 .......................................................................... 170 

 172 ......  هل جيوز للرقاضي نرق  حكمه املنربم بسيب أمر غري حمرق  احلدو ؟[-14
عاَور للرقاضي على كعفه رأيه للخصوم[-15

ُ
 172 ........................  عتا  امل

 174 .......................  إذا حكم الرقاضي بغري املعهور هل ينرق  حكمه[-16
 هل يصح احلكم مبجرد تصفح األرسام إذا اتف  اتصمان على مناولتها              -17

 176 .......................................................... من غري مراجبة ؟[
 177 ..  احلكم مع عدم ايوت اإلعذار للغائب، لثيوت الضرر املكتب على انتظاره[-18
 178 .......................................................  تبجةز املدعي[-19
 179 ........................................  إمضاء الصلح عن الغري مبرقابل[-20
 181 ...........................  الترقصري يف ذكر مستندات احلكم يف العورى[-21

 185 ...............................................  فتاوى النكاح والطالق واملريا [
 185 ...................................................  البارية يف الصداق[-22
 187 ....................................  إجيار الثةب احلرة على نكاح البيد[-23
 189 ...................................  الةتةم املهمل يكون له ح  يف الككة[-24

 192 .............................................................  فتاوى األحياس[
 192 ...........................  تنزيل بنات االبن منزلة أبةهم املتوىف يف احليس[-25
َُحي س يف احليس حةازة له، حى يثيت أن تصرفه نةابة              -26

 تصرف ولد امل
 193 ................................................................. عن والده[

 195 ................  عدم اعتيار الرقاضي حلكم التحكةم إذا مل يواف  النصوص[-27
 197 ...................................................   مفهوم ولد الينت[-28



 299   المحتويات فهرس

َُحي س احتةاج الينات لدخو ن يف حيسه على أوالده[-29
 197 ............  إشكا  امل

 198  هل يعك  لصحة احليس ايوت ملكةة احمليس للحيس، أم يكفي وضع الةد[-30
َُحي س[ إايات املر  املخوف يف -31

 199 ...................................... امل
 207 ..........................................  قي  األم لغلة حيس بناهتا[ -32
 209 .................................................  اقتسام احليس املعاع[-33
 211 ......  هل جيوز للرقائم على احليس الصلح على أخذ اليب  وترك اليب  ؟[-34

 214 ....................................................  فتاوى الصدقات وا يات[
 214 .........................................  اشكا  احلوز يف صدقة الرقرآن[-35
 218 .............................  يف األر  وهيها مالكها البنه وباعها لغريه[-36

 222 ..................................................  فتاوى يف اليةوع وما شاكلها[
 222 ................................... ترقةةد جواز بةع املديان ببدم احملاباة[  -37
 222 ................   بةع الككة اليت ال ترقيل الرقسمة إال بضرر، ملن يلب اليةع[-38
 234 .....................  من تبذر علةه ضمان املثلي مبثله هل يضمنه برقةمته[-39
كره توف مفسدة متوقبة[-40

ُ
 235 .............................  هل ميضي بةع امل

 236 ..... باليةع االفاتة[  هل يصح بةع املعكي قيل قي  امليةع الفاسد، إن قصد -41
 239 ...................................................  فتاوى املداينات والرهون[

 239 ...........................................   إقرار من إحا  الدين مباله[-42
 240 ....................................  إذا جرى عرٌف برهن املدين يف دينه[-43
 241 ................................  هل إايات الوكالة ييطل احلةازة يف الرهن[-44
 242 ...................................  هل يصح رهن من أحا  الدين مباله[-45
رهَتن تُنتهُب بلدته هل يضمن ما يُغا  علةه ؟[-46

ُ
 245 ........................  امل

 251 ................  التصةري إن صح فوت للرهن، وال عربة باسيرقةة دين الرهن[-47
 253 ........................................................  فتاوى املةاه واألرضني[

 253 .   يف متلا الفرقارة املنرقطبة السةالن ملن يدعةها وأاار سواقةها متصل باراضه[-48
 فرقارة ترقع يف حرمي قصر أناس يدعون ملكةتها المُيكن غريهم من متلكها بالترقومي؟[-49
 .......................................................................... 255 



 300   المحتويات فهرس

 259 ......................  األر  يدعةها أكثر من واحد وال بةنة ألحد منهم[-50
 260 ....................................................................... الفهارس البامة

 261 ........................................................ فهرس اآليات الرقرآنةة (1
 263 ...................................................... ( فهرس األحاديث النيوية2
 264 ............................................................... األعالم( فهرس 3
 275 .............................................................. فهرس األماكن -4
 280 .................................................... الرقيائل واجلماعاتفهرس  -5
 283 ........................................................ ( قائمة املصادر واملراجع6

 283 .................................................................... الكرمي الرقرآن
 283 ............................................................... املصادر املخطوية
 284 ................................................................. الكتب املطيوعة
 291 ....................................................... واأليروحاتاملذكرات 

 292 .........................................................املرقابالت العخصةة
 293 ...................................................................... فهرس احملتويات

 
 


