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: د وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعداحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حمم
سابقني يف إخراج الذي نقدمه اليوم هو لبنة من اللبنات اليت تضاف إىل جهود العملإن هذا ال

علق ، سواء ما تال بأس به من املخطوطات التواتيةعدد ة، فقد أخرج يف اآلونة األخري الكنوز التواتية
ن اليوم نقدم هذا ، وها حنالفنون الشرعية والعلمية األخرى، أو غريها منمنها بالنوازل أو يف الفهرسة

.الرمحان بن عمر التنالين التوايتعن نوازل حممد بن عبدالبحث
إشكالية البحث 

ري منهم مل ، إال أن الكثللفتوى والتدريس يف هاته الصحراءلقد برز يف توات علماء أجالء تصدوا 
، والفقيه حممد بن عبدالرمحان بن عمر التنالين التوايت يرتكوا لنا أثرا يذكر، ومل يدونوا نوازهلم وفتاويهم

بفضل تلميذه اجلامع هلذه ، وذلكتركوا لنا بعض الفتاوى والنوازلهو أحد العلماء القالئل الذين 
.خ عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطيالشي: وهو، الفتاوى

، فقهية اليت خلفها لنا علماء تواتوالفتاوى هي من أهم اآلثار ال
قة يف تلك، ومن جهة أخرى جند فيها الكثري من املالمح اإلجتماعية والتارخيية املتعلقة باملنطجهة
.لنوازل الفقهاء واملؤرخون وغريهم، حيث يستفيد من هذه االفرتة

هل حملمد بن : جابات عن عدة أسئلة ميكن أن تطرح، ومن بينهاوهلذا سنجد يف هذا الكتاب إ
، وهل حيتوي هذا الكتاب وفقهاء توات منهج خاص يف الفتوىعبدالرمحان بن عمر التنالين التوايت

ريقة اجلامع يف ، وما هي طهل فيه نوازل متعلقة مبنطقة توات، و مرةديدة تطرح ألولعلى نوازل ج
، هذه ل كان يكتفي فقط بنقل الفتاوى، أم أنه يعقب ويعلق على املسائلـوه،عرض مسائل الكتاب

. نجدها مبثوثة يف ثنايا هذا البحثأبرز األسئلة اليت يعاجلها هذا البحث ، وغريها س
: أهمية البحث
، فظهر وما وقفوا عليه من أحكام القضاة،ء بتدوين ما يصدر عنهم من إجاباتالعلمالقد اهتم 

رفت املشاركة املالكية ، وقد عورمبا مساها بعضهم بكتب األجوبة،ما يعرف بكتب النوازل أو الفتاوى
عيار ، واملالذي حققه حممد احلبيب اهليلة) ـه841ت(كنوازل الربزيل ،  أوفر نصيب، فألف فيه املغاربة

العباس أمحد بن حيىي يبألواملغرب،املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل افريقية واألندلس 
، يـحجالذي حققه جمموعة من األساتذة حتت إشراف الدكتور حممد ، )ـه914ت(الونشريسي 

، وفتاوى ابن الدكتور حممد أبو األجفانالذي مجعها وحققها ) ـه790ت(اوى اإلمام الشاطيب ـوفت
.ي حققها الدكتور املختار التليليالذ) ـه520ت(رشد 
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ل، ونواز ققها الدكتور حممد جراديوي الذي حـزائر جند نوازل الزجلـرة توات جبنوب اجلـويف حاض
غاية : أجوبة عمر بن عبدالقادر التنالين، وهناك نوازل قيد التحقيق وهي، و عبدالرمحان اجلنتوري

وقع يف ، وغنية املقتصد السائل فيما ين من حتقيق األستاذ زهري قزانالاألماين يف أجوبة أيب زيد التن
مسائل تأيت ، ويف هذا الصدد مجع عددا من فتاوى علماء املنطقة، وقد توات من القضايا واملسائل

ه عبداهللا بن أيب ذـ، والكتاب من مجع تلمي)ـه1233ت(حممد بن عبدالرمحان بن عمر التنالين التوايت 
بن أمحد البداوي البكري التوايت، وهؤالء من أعالم منطقة ، ومن ترتيب الشيخ حممديـيطمدين التمنط

.توات

، فقد اشتمل الكتاب على بعض اإلشارات للفتاوىإضافة إىل التعريف باملؤلف وتلميذه اجلامع 
، حيث الفقاراتبنظام السقياألمثلة على ذلك ما يتعلق ب، ومنتواتالتارخيية واإلجتماعية ملنطقة

حيصل يف ذلك من النزاع ، وماال أهل البساتني عن أحكام املياه، ومن له احلق يف السقييكثر سؤ 
. واخلصومة

أسباب االختيار 
لفقه النوازل والتعريف باملؤلف حممد بن عبد الرمحان التنالين وعطفا على ما سبق ذكره من أمهية

دفعتين إىل اختياره، ومن أسباب وبواعث أخرى، فهناك ه عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطيوتلميذ
: أمهها

الشخصية يف خدمة الرتاث اإلسالمي عموما واجلزائري خصوصا ملا لذلك من مسامهة يف رغبيت-1
.سالميةبناء صرح احلضارة اإل

املسامهة يف إثراء املكتبة اإلسالمية عموما واملالكية خصوصا ملا عرف عن املذهب املالكي من -2
وسد الذرائع ومراعاة ، جهود فعالة يف حتقيق املسائل اعتماد على أصوهلم املراعية ملصاحل العباد 

.اخلالف وغريها من األصول اليت تراعي الواقع
االهتمام بكتب النوازل ملا هلا من إلقاء الضوء على ما جيد من وقائع وأحداث وإجياد احللول هلا -3

ألصولية واملقاصدية على أحسن منهجية دينية بتطبيق القواعد ااعتماد على النصوص الشرعية وفق
.وجه

مما ، تفرد منطقة توات دون سائر األماكن بأمور يف حياة الناس ومعيشتهم كقضايا الفقاقري -4
أحوج العلماء إىل استخدام أصول الشريعة ومقاصدها يف ظل أقوال علماء املالكية إلجياد حلول لتلك 

.ةالقضايا املستجد
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الذي تركه لنا علماء هذه أن يكون لنا شرف اإلسهام يف إخراج شيء من تراثنا اإلسالمي -5
العامة واخلاصة يف كتباتلت تزخر به امل، والذي ما زاسيما فيما يتعلق بالفقه اإلسالمي، وال املنطقة

.أحناء العامل
:أهداف البحث

:ومن أهم هذه األهداف، نصب عينيهإىل حتقيق أهداف يضعها ما من دارس إال وهو يسعى 
.ادة منه على أحسن وجه وأكمل صورةلتسهيل االستف،حلة جديدةإخراج الكتاب يف-
فتح آفاق البحث أمام الباحثني والدارسني يف خمتلف جماالت العلوم إللقاء الضوء على هذا اجلزء -

.من العامل اإلسالمي الزاخر مبخطوطاته وعلمائه
، وتلميذه عبد اهللا بن الفتاوىإبراز مكانة الشيخ حممد بن عبد الرمحان بن عمر التنالين صاحب -

اوي البكري الذي رتب هذه ، والشيخ حممد بن أمحد البدن التمنطيطي اجلامع هلذه الفتاوىأيب مدي
.وغريه من علماء املنطقة األجالء، الفتاوى

:صعوبات البحث
، قبلخاصة أنين مل أخض غمار التحقيق من البحث بعض الصعوبات،يف بداية هذاين ـلقد واجهت
، وهذه الصعوبات يف مرحلة املاجستريطلع على التحقيق إال أ، ومل وة األوىل يف هذا امليدانوهذه اخلط
: متثلت يف

بالغ يف قراءة العبارات عدة ، مما أدى إىل جهد صعوبة قراءة اخلط ودقته، خاصة يف نسخة متنطيط-
تصحيح بعض لعز عليجوع إىل مصادر املؤلف ، ولوال الر مرات، ومقابلتها بالنسخة األخرى

.الكلمات
ومل تصل إلينا املطبوعة حديثا ، أواليت طبعت قدميا ومل يعد طبعهاكثرة النقول عن الكتب املفقودة-

.إليها مع ضيق الوقت املخصص للبحثواليت يصعب الوصول بعد، 
.طات التواتية، إال بعد جهد بليغإىل املخطو صعوبة الوصول -

:خطة البحث
قسم الدراسة وقسم : تبع يف حتقيق املخطوطات إىل قسمنيوقد قسمت حبثي هذا وفق املنهج امل

.التحقيق

قسم الدراسة
: وقسمته إىل أربعة فصول
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التعريف مبحمد بن عبدالرمحان بن عمر التنالين : الفصل األول
امسه ونسبه وكنيته: املبحث األول

مولده وأسرته: الثايناملبحث 
نشأته العلمية ورحلته لبالد سجلماسة: املبحث الثالث
اإلجازات واملراسالت: املبحث الرابع

شيوخه وتالميذه: املبحث اخلامس
للتدريس واإلفتاء ومؤلفاتهجلوسه: املبحث السادس
ثناء العلماء عليه ووفاته: املبحث السابع

حممد بن عبدالرمخان بن عمر التنالينعصر : الثاينالفصل 
التعريف بتوات : املبحث األول
احلالة السياسية : املبحث الثاين

احلياة اإلجتماعية : املبحث الثالث
احلالة العلمية : املبحث الرابع

مدخل للنوازل : الفصل الثالث
تعريف النوازل : املبحث األول
فتاء أمهية اإل: املبحث الثاين

مراتب املفتني يف املذهب املالكي : املبحث الثالث
مناهج تصنيف النوازل عند املالكية : املبحث الرابع

دراسة الكتاب: الفصل الرابع
العنوان والنسبة : املبحث األول
مصادر الكتاب وموضوعاته: املبحث الثاين

يف عرض مسائل الكتاب - عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطي-طريقة اجلامع : املبحث الثالث
يف النقل من نوازل ابن هالل- عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطي-منهج اجلامع : املبحث الرابع

يف الفتوى حممد بن عبدالرمحان منهج : املبحث اخلامس
وصف نسخ املخطوط : املبحث السادس
منهج التحقيق: املبحث السابع
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املخطوطصور *

:قسم التحقيق
ملخطوط مربزا ما بينها من فروقات، والرتمجة ويتعلق بتحقيق النص وذلك باملقابلة بني نسخيت ا

، وختمت البحث ببعض والشرح والتعليق على بعض املسائل، وتوثيق النصوص قدر اإلمكان لألعالم
إخراج أرجوا أن أكون قد وفقت إىل، ويف األخري إليها من خالل الدراسة والتحقيقالنتائج املتوصل

.هذا الكتاب على أحسن صورة
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قسم الدراسة

التعريف مبحمد بن عبد الرمحان التـنالني  التواتي: الفصل األول
التنالنيحممد بن عبدالرمحان بن عمر عصر : الفصل الثاني

مدخل للنوازل: الفصل الثالث
دراسة الكتاب: الفصل الرابع

دراسة مسائل حممد بن عبد الرمحن التـنالني التواتي
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امسه ونسبه وكنيته: املبحث األول 
مولده وأسرته: املبحث الثاني 

نشأته العلمية ورحلته لبالد سجلماسة: املبحث الثالث 
اإلجازات واملراسالت: املبحث الرابع 

شيوخه وتالميذه: املبحث اخلامس 
للتدريس واإلفتاء ومؤلفاتهجلوسه : ملبحث السادس ا

ثناء العلماء عليه ووفاته: املبحث السابع 

الفصل األول

التعريف مبحمد بن عبد الرمحن التنالني التواتي
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اسمه ونسبه وكنيته:المبحث األول
حممد بن عبد الرمحان بن عمر :وفهال يوجد اختالف يف املصادر اليت بني أيدينا يف امسه :اسمه

.1التنالين التوايت
.كما اتفق املرتمجون للشيخ على أن كنيته أبو عبد اهللا:كنيته
، إىل اخلليفة الثالث عثمان بن عفان الرمحان بن عمر التنالين التوايتيرجع نسب حممد بن عبد :نسبه

، وقد صرح الشيخ عبد الرمحان بن منافرضي اهللا عنه، ويلتقي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عبد
، حيث يقول يف مقدمة عض كتبه اليت بني أيدينا عن نسبهعمر التنالين والد املؤلف يف مقدمة ب

ان بن عمر التوايت منشئا و د الرمحـل جوده العميم عبـوفض، يقول راجي عفو ربه الكرمي":فهرسته
.2"، األموي أصال وحمتدامولدا

يقول ":حيث يقول، نسبه أيضا"خمتصر السمني يف إعراب القرآن"مقدمة كتابهكما يذكر يف 
القرشي ، عبد الرمحان بن عمر التوايت بلدا ومولدا، الغين به عن كل ماسواه، الفقري إىل رمحة مواله

.3"نسبا وحمتدا

لرمحان ، سلسلة نسب حممد بن عبد ا"الغصن الداين:"بلعامل يف كتابهوقد ذكر الشيخ حممد باي
هو الشيخ حممد بن عبد :، فقال-عبد الرمحان بن عمر–نسب والده ، يف معرض حديثه عنبن عمر

الرمحان بن عمر بن حممد بن معروف بن يوسف بن أمحد بن يوسف بن حممد بن علي بن احلسني 
بن احلسن بن احلسني بن يوسف بن أمحد بن داود بن حممد بن سلطان بن متيم بن عمر بن ملوك 

موسى بن مدان بن دان بن سكناس بن مغرور بن قيس بن حممد بن حممد بن حممد بن أبان بن بن
.عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف

ة السيد أمحد بن يوسف أن هذه السلسلة منقولة من مكتبة حفد- حممد باي بلعامل- وقد ذكر
.بأن هذا هو احملقق : مؤسس تنالن، وقال

الكرمي التمنطيطي، عبد، حممد بن ، جوهرة املعاين8: بد القادر بن عمر املهداوي ص الدرة الفاخرة ، ع:انظر مصادر ترمجته1
، قطف الزهرات، حممد عبد العزيز 6، الغصن الداين، حممد باي بلعامل، مطبعة دار هومة، ص 44ص: خزانة زاوية املهدية، أدرار 

.98، النبذة يف تاريخ توات وأعالمها ص86، سلسلة النوات ص123، التاريخ الثقايف103سيدي عمر، مطبعة دار هومة  
: عبدالرمحان بن حممد بعثمان، أطروحة ماجستري، إشراف: ان بن عمر التنالين التوايت، دراسة وحتقيقالرمحفهرسة عبد2

.77، صم2008/2009آلداب واللغات والعلوم اإلنسانية، جامعة بشار، ، كلية ابن نعمية
53، ص الغصن الداين، حممد باي بلعاملنقال عن3
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، حممد عبد الكرمي بن حممد التوايتالشيخ :، منهمرى خبط بعض العلماءـعلى وثيقة أخوقد عثر
احلق بن القاضي وصحح ذلك الشيخ حممد عبد، بأن نسبهم يرجع إىل السيد احلسن رضي اهللا عنه

بن ، وحممد عبد الكرميبن عبد الرمحان البلبايل، والسيد حممد عبد العزيز بن حممدحممد عبد الكرمي
. 1، والسيد حممد بن أمحد احلبيب البلبايل وغريهمحممد بن عبد املالك البلبايل

مولده وأسرته:المبحث الثاني
، على أنه ولد يف الرمحان بن عمر التنالين التوايتيكاد يتفق املرتمجون للشيخ حممد بن عبد :مولده

.2ـه1151وذلك سنة ـه12منتصف القرن
.كم02، وتبعد عن مقر الوالية بوتقع تنالن مشال مدينة أدرار، نبتنال

يف التقسيم اإلداري احلديث لواليات 1وهي الوالية رقم، وتقع أدرار يف اجلنوب الغريب للجزائر
.اجلزائر

جنم سطوع ويرجع الفضل يف ، مركز إشعاع علميـه11وقد أصبحت تنالن يف منتصف القرن
رزق اهللا الواسع والنور :"ذي، واليخ أمحد بن يوسف التنالين، إىل الشتنالن

.3"الساطع

، فقد عرف بتنالن علماء أجالء بن عبد الرمحان بن عمر التنالينباإلضافة إىل الشيخ حممد
: ولنذكر بعضهم على سبيل التمثيل، آخرون

.3بلعامل ص، حممد باي الغصن الداين1
:ونشري إىل أن هناك اختالف يف نسخ الدرة الفاخرة وتوجد بني يدي ثالث نسخ. 8الدرة الفاخرة ص : انظر2
وهذه الزيادات ، توجد فيها زيادات على نسخيت خزانة كوسام وخزانة موالي سليمان ابن على بأدغاغ: نسخة جمهولة اخلزانة-1

.و ، تتعلق بذكر تاريخ امليالد والوفاة
ومل اعتمد عليها يف ، فيها إختصارات كثرية مقارنة مع النسخة األوىل اليت ذكرناها: نسخة شاري الطيب بن عبد اهللا كوسام-2

.النقل
.اموهي تشبه كثريا نسخة كوس، وفيها أيضا إختصارات كثرية، نسخة خزانة موالي سليمان بن علي بأدغاغ-3
.وهذه النسخ الثالث غري مرتبة ترتيبا واحدا يف الرتاجم-
.وقد أجريت مقارنة بني النسخ الثالث يف ترمجة املؤلف ، فوجدت أن خزانة كوسام ال يوجد فيها ترمجة للمؤلف-
.خزانة موالي سليمان بن علي بأدغاغ ذكرت ترمجته باختصار من غري ذكر لتاريخ ميالده ووفاته-

. فاخرة مل يذكر سنة والدتها ما حدا ببعض الباحثني مثل صاحب كتاب التاريخ الثقايف الذي قال أن صاحب الدرة الولعل هذ
. 123التاريخ الثقايف إلقليم توات ص: انظر

.115-114التاريخ الثقايف إلقليم توات ، 43الغصن الداين ص3
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.ـه1002، ولد بأوالد ونقال سنةتنالن  اجلديدةيوسف، مؤسسالشيخ أمحد بن -1
وتويف ، ـه1098، ولد سنةلشيخ عمر بن عبد القادر التنالين، املعروف بعمر األكربا-2

.بتنالنـه1152سنة
وتويف بأولف ، بتنالنـه1077ولد سنة،األنوار بن عبد الكرمي التنالينالشيخ أبو-3

.ـه1168سنة
.ـه1182، تويف سنةبن عبد القادرادريس بن عمر-4
.1ـه1189، والد املؤلف تمة عبد الرمحان بن عمر التنالينالعال-5
.ـه1221ودفن باملهدية سنةـه1152، املولود بتنالن سنةالشيخ عمر بن عبد الرمحان األصغرو -6
.ـه1240، تويف سنةعبد اهللا بن عمر بن عبد الرمحان-7
.قالنبأوالد و ـه1260الربكة، تويف سنةعبد اهللا بن حممد -8
الفاخرة يف مؤلف الدرة ، ه1265تويف بتنالن سنة، الشيخ عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحان-9

.ذكر املشايخ التواتية
.2وغريهم كثري، ـه1322، تويف سنةخ بن عبد القادر بن حممد الشافعيعمر الشي-10

:أسرته
فوالده عبد ، تيازالرمحان بن عمر التنالين التوايت أسرة علمية باملقد كانت أسرة حممد بن عبد 

وإليه انتهت رئاسة الفقه بالديار ، ، كان رمحه اهللا عاملا عامال حافظا ثاقب الذهنالرمحان بن عمر
وكان من جمتهدي  ،شورتهموكان رابع أربعة عينهم الشيخ القاضي عبد احلق يف جملس ، الصحراوية

، عمر بن عبد القادر التنالين:مثالوتلقى العلم عن علماء كبار من أ، 3املالكيعصره يف املذهب
، والشيخ أيب العباس أمحد بن عبد العزيز اهلاليل حفيد اجلنتوري، وحممد بن أب املزمريوعبد الرمحان

.4أما من أخذ عنه وانتفع بعلومه فأكثر من أن حيصى، الشيخ إبراهيم بن هالل السجلماسي

، ، فهو من أجل العلماء أيضاو الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحان، فهحممدبن عبد الرمحانأما أخ
ومما يدل على علو مقامه يف العلم، شرحه لرجز سيدي حممد ، وكان مدة من الزمن يدرس بتيميمون

126انظر ترمجته ص 1
.5-4امل ص، حممد باي بلعالداينالغصن: انظر2
".الغصن الداين"وقد ألف الشيخ حممد باي بلعامل كتابا يف ترمجته وحياته عبد الرمحان بن عمر التنالين ومساه3
.33جوهرة املعاين ص،3:الدرة الفاخرة ص. 117الثقايف صالتاريخ ،99قطف الزهرات، ص4
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، وله قصيدة 1، وقد طبع هذا الشرحبالعبقري، املسمى املورد العنرب على املنظومة املسماة بن أب
:   تسمى احللة الفاخرة يف فتح مصر والقاهرة مطلعها

.اهللا أكرب جل اخلصب عيانا          مقبورا بقصر باعبد اهللا جبانب

.2مع سيدي عمر املهداوي يف الشبكة طريق أولفـه1221تويف رمحه اهللا سنة

نشأته العلمية ورحلته لبالد سجلماسة: المبحث الثالث
إال ما ذكره املرتمجون ، ياء كثرية تذكر يف نشأته العلميةعن أشيديعثر يف املصادر اليت بني أمل 

، عباس أمحد بن عبد العزيز اهلاليل، وعن أيب الخ، بأنه تلقى العلم عن والدهـلشيعرضا أثناء ترمجتهم ل
وكعادة طالب العلم يف ، علمفقد كان بيته بيت ، والظاهر أنه تلقى العلم يف بدايته عن والده، وغريه

على أيدي ، ، تلك الفرتة أو حىت غريها من الفرتات
حيث يتعلمون احلروف نطقا ورمسا وبعدها يتدرج يف قراءة القرآن حىت يتم ، معلمني متخصصني

أهل املغرب فمذهبهم يف فأما : "، كما يقول ابن خلدونوتلك كانت عادة أهل املغرب، فظهح
وأخذهم أثناء املدارسة بالرسم ومسائلة واختالف محلة ، الولدان االقتصار على تعليم القرآن فقط

ال خيلطون ذلك بسواه يف شيء من جمالس تعليمهم ال من حديث وال من شعر وال من  ، القرآن فيه
. 3"أو ينقطع دونه، كالم العرب إىل أن حيذق فيه

، وذلك بكتابتها أسفل لوح القرآن، ومن هذه من الصحراء كانت حتفظ املتونخرىويف مناطق أ
.4، وغريهارشد املعني والرسالة وخمتصر خليلاملتون األجرومية واأللفية وامل

د بن عبدالرمحان بن عمر التنالين، قد درس على والده والزمه كثريا، حىت ويبدو أن الشيخ حمم
، الذي حينما رآه قال ملغرب للدراسة على شيخها اهلاليلا توجه إىل ا، وبعدهمتكن يف كثري من العلوم

.النبوغ والتميز والتمكن يف العلم، وذلك ملا رأى فيه من عالمات ...إن اهلالل إذا رأيت منوه : ه في

.104قطف الزهرات ص1
.8الغصن الداين ص2
لرمحان بن خلدون ، عبدا)من عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ديوان املبتدأ و اخلرب يف تاريخ العرب والرببر و ( تاريخ ابن خلدون 3

1/740،م1988-ـه1408، 2الفكر بريوت، ط، داردةخليل شحا: أبو زيد، حتقيق
.301، ص م1983-ـه1403، 1بريوت، لبنان ، طب اإلسالمي، ، دار الغر ه املالكي، عبدالعزيز بنعبداهللامعلمة الفق: انظر4
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:رحلته لبالد سجلماسة
علماء آخرين درس على ، وهل وعن مدة إقامته فيها، بالتفصيله الرحلة مل حتدثنا املصادر عن هذ

،ملواصلة الدراسةحافزا قويا للرحلة عند العلماءي يعتربـع العلمـن القول أن الداف، وميكغري اهلاليل
عن أسباب رحلته ، )ـه1152ت(وهذا ما يؤكده لنا الشيخ أبو حفص عمر بن عبد القادر التنالين

اءة الشيخ خليل، تغال بقر مش، وبعد فقد كنت يف حال صغري شغوفا بالعلم مولعا بطلبه.:"..فيقول
ين على ، ويوقفى شيخ كامل يكشف يل عن غطاهاـف إل، متشو ى ذلكـال عل، مقبوألفية بن مالك

عن العلماء إىل أن شرح اهللا صدري، فتوجهت مهيت ، لكون بالدي شاغرة فلم يتفق يل ذلك، معانيها
لعلم من توات ملدينة ب افسافرت لطل: مث قال، ...للسفر لسجلماسة، أو ملدينة فاس قصدا لذلك

.1سنة13حنوـه1129، إىل آخر سنةتوأقم،1117فاس سنة

لذين سافروا لبالد املغرب ، من األوائل ا)ـه1152ت(بن عبد القادر التنالينويعترب الشيخ عمر
.، ملواصلة الدراسة على يد علماء أجالءاألقصى

لمغرب األقصى، وحتديدا ، قد ذهب أيضا لالرمحان بن عمر التنالينؤلف عبد كما أن والد امل
، فقرر الشيخ حممد بن عبد الرمحان يخها أمحد بن عبد العزيز اهلاليل، للدراسة على شلسجلماسة

، خاصة عندما تناهت إىل توات الدراسة هناك كعادة العلماء قبلهالتوجه إىل سجلماسة ملواصلة 
ومن بني ، ماء البارزين املغاربة يف علوم خمتلفة مل يكن ملثلها حضور يف تواتأخبار عن العديد من العل

ال بّد منها يف طلب العلم : "فالرحلة كما يقول ابن خلدون، يلهؤالء شيخه أمحد بن عبد العزيز اهلال
.2"الكتساب الفوائد والكمال بلقاء املشايخ ومباشرة الّرجال

، فقد حتصل على إجازة مطلقة من شيخه أمحد بن الرحلةالشيخ خايل الوفاض من هذه ومل يعد 
كما أن الشيخ حممد بن عبد الرمحان قد تأثر بشيخه يف مسريته العلمية والعملية ، عبد العزيز اهلاليل

حىت أنه كانت بينهما عدة مراسالت
اإلجازات والمراسالت: المبحث الرابع

، وهي اليت تلقاها عن شيخه وشيخ والده وحيدةاليت بني أيدينا على إجازة لقد أطلعتنا املصادر 
وقد حتدث عن هذه اإلجازة كل من ترجم للشيخ وأضحت أشهر من ، أمحد بن عبد العزيز اهلاليل

. د حممد بن عبد الرمحان يف فهرستهنار على علم ، وقد ذكر هذه اإلجازة وال

.83قطف الزهرات ص1
745/ 1، عبدالرمحان بن خلدون تاريخ ابن خلدون2
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احلمد ":، ونصهاالغصن الداينمد باي بلعامل مقدمة هذه اإلجازة، يف كتابه كما ذكر الشيخ حم
–أما بعد فيقول كاتبه ...، والصالة والسالم على سيدنا حممد الذي واصل من إىل جنابه استندهللا

–حممد بن عبدالرمحان –ه وولد–عبدالرمحان بن عمر –أجزته ... - أمحد بن عبدالعزيز اهلاليل 
روايته من مقروء هله بكل ما تصح يل وعين ، ومن أشار إليه من نسله بالشرط املعترب عند أاملذكور

.1"، وكل ما ألفته ومسموع وجماز
يف -أمحد بن عبدالعزيز اهلاليل–مث نسخت أسانيده :" ويقول عبد الرمحان بن عمر يف فهرسته

، وأدخل يف كتب خبطه أنه أجازين إجازة مطلقة، فالكتب يف كل فن يف كراسني، مث استجزته إيامها
.  2"ومن تأهل من إخوانه باستدعائي إياه ذلك، مدذلك ولدي حم

مؤلفات كاملة وقد ضمت، ميكن حصرهه اإلجازة فيها من الكتب املسندة يف كل فن ماالذوه
ويف بعض األحيان يسوق للكتاب الواحد أكثر ، كما تضمنت عناوين كتب مفردة، لبعض العلماء

أجيز فيها على سبيل التمثيل ال احلصر من ولنذكر بعض الكتب يف خمتلف العلوم اليت، من إسناد
:غري إسناد

–تفسري الواحدي –تفسري البيضاوي –تفسري ابن حيان –تفسري اإلمام ابن عطية :رالتفسي-1
.تفسري اخلازن وأيب السعود والكراشي والنفسي واحلدادي

–الرتمذي سنن –سنن أيب داود –املوطأ –صحيح مسلم –صحيح البخاري : الحديث-2
معاجم الطرباين –مسند اإلمام أبو حنيفة –مسند الشافعي –سنن ابن ماجه –سنن النسائي 

.مستدرك احلاكم–سنن الدارقطين –صحيح ابن حبان –الكبري واألوسط والصغري 
.سرية ابن سيد الناس–سرية ابن هاشم : السيرة-3
–خمتصر املدونة –املوازية –العتبية –خمتصر ابن عرفة –رسالة ابن أيب زيد –املدونة :الفقه-4

.وغريها، املقدمات والبيان البن رشد–تفريع ابن اجلالب –خمتصر ابن احلاجب –النوادر 
.اخلزرجية–شرح املكودي على األلفية - القاموس –صحاح اجلوهري –األجرومية :اللغة-5
–فهرسة سيدي عبد القادر الفاسي –فهرسة أيب سامل العياشي –فهرسة البديري :هارسالف-6

.فهرسة اإلمام ابن حجر العسقالين وغريها–فهرسة ابن غازي –فهرسة السيوطي 

40، 39الغصن الداين ص 1
.195فهرسة عبد الرمحان بن عمر التنالين ص2
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منازل –تذكرة القرطيب –احلكم العطائية –رسالة القشريي :األخالق والسلوك والتصوف-7
.أحزاب اإلمام الشاذيل–دالئل اخلريات –يب طالب املكي قوت القلوب أل–السائرين 

مؤلفات احلافظ –مؤلفات القسطالين –مؤلفات السيوطي :مؤلفات كاملة لبعض العلماء-8
–مؤلفات أيب طالب املكي –تآليف العز بن عبد السالم والصاغاين وأيب العباس القرطيب –املنذر 

مؤلفات القاضي عبد –سائر مؤلفات السبكي –ابن زكري مؤلفات –مؤلفات اإلمام السنوسي 
––مؤلفات القرايف –مؤلفات القاضي عياض –مؤلفات ابن العريب –الوهاب 

.    1مؤلفات ابن راشد القفصي–تآليف القباب –مؤلفات ابن هشام 

، له إجازات أخرى غري التوايتالرمحان بن عمر التنالين وأغلب الظن أن الشيخ حممد بن عبد 
، الشيخ وميله للجلوس إىل التدريس، وإعراضه عن التأليفغري أن نزعة، هذه اإلجازة خاصة والده

، هو اإلجازة اليت منحها وخري دليل على ما قلناه، ل عليهاجعلنا جنهل اإلجازات األخرى اليت حتص
حممد بن مالك بن أيب بكر احلمريي الشيخ حممد بن عبد الرمحان بن عمر التنالين لتلميذه 

، فقد وصف مرتمجوا حممد بن مالك أن تلك اإلجازة من أكرب اإلجازات يف القطر )ـه1248ت(
أخرى لى كتبزيادة ع، كتابا مسندا113وقد ضمت هذه اإلجازة مائة وثالث عشرة كتابا ، التوايت

، وهذه حلمريي سندا  اختصاران أيب بكر ا،مل يذكر هلا حممد بن مالك بتضمنتها هذه اإلجازة
اإلجازة اليت منحها الشيخ لتلميذه تفوق بكثري عدد الكتب اليت أجيز فيها حممد بن عبد الرمحان من 

، مما يرجح أن للشيخ إجازات أخرى أعوزتنا املصادر عن شيخه أمحد بن عبد العزيز اهلاليللدن 
.ذكرها

: المراسالت
ت بن عمر التنالين التوايت وبعض علماء عصره عدة مراساللقد جرت بني حممد بن عبد الرمحان 

باه فيما استعصى عليه وقد كان يراسل أ، ، وشيخه أمحد بن عبد العزيز اهلاليلعلمية خاصة مع والده
من النوازل

أيب زيد غاية األماين من أجوبة " وأغلب هذه املراسالت موجودة يف كتاب ،2التاودي الفاسي

.213-196فهرسة عبدالرمحان بن عمر التنالين ص: انظر اإلجازة كاملة يف1
، اجلامعة وم اإلجتماعية والعلوم اإلسالمية، كلية العلحممد حوتية: الكية، زهري قزان، أطروحة ماجستري، إشرافحاضرة توات امل2

.163، ص م2011-2010ة، أدرار، اإلفريقية أمحد دراري
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وقد ضم هذا الكتاب الكثري من ، بن حممد بن عبداملالك البلبايل، الذي مجعه عبدالكرمي"التنالين
. 1"وسأل االبن أباه:"الفتاوى اليت جاءت بشكل أسئلة يقول فيها

وهذه النوازل يف جمملها تتحدث عن احلياة 
والزواج والطالق ، ، وأخرى عن تقسيم مياه الفقاراتففيها نوازل عن األوقاف، عامالتهاإلقتصادية وت

.2وغريها

ونشري إىل أن أغلب هذه ، ولنذكر منوذجا من هذه املراسالت اليت وقعت بينه وبني والده
، للشيخ "الغصن الداين"الرسالة  يف كتاب على هذه توقد عثر ، يةهي يف الفروع الفقهاملراسالت

.وهو عن املغارسة، الين إىل والدهوهذا السؤال  وجهه حممد بن عبد الرمحان التن، حممد باي بلعامل

، فخرج فيه والده هلم لكونه أوصى هلم بالثلث، أوصى به عمن بيده جنان ألوالده: السؤالونص 
أنصافا، فأعطاها له ، وتكون بني الغارس وبينهمأعطين غرسة أغرسها فيهفقال آلخر ، بالقسمة

، يريدون نقض ما فعل د أهل الثلث على ولد معطي الغرسة، فقام األوالوغرسها، فأمثرت، مث ماتا
بأن أباكم هو متويل أمركم، : ـه، وفعل ما ال حيـه تصرف فيما ال ميلكـأبوهم، قائلني أن

؟ أم ال، فهل تبقى النخلة ويصح ما فعل األب ذلكفنازعوه يف 
مع الرجل املذكور يف الغرسة فاسد، ، أن ما فعله األب دهللا، اجلواب واهللا املستعانـاحلم: فأجاب

يمتها قائمة مع  ، وقيل قفهي مغارسة فاسدة، واختلف فيما لرب الغرسة، فقيل له قيمة غرسته حطبا
3.، واهللا أعلمته، فليس هلم ذلكلهارس عليه، وقيل ال شيء ـراء الغـك

التنالين مراسالت بينه وبني شيخه أمحد بن عبد العزيز ت بني حممد بن عبد الرمحانكما كان
، وهي مذكورة يف غنية املقتصد السائل ومن بينها هذه الر ، اهلاليل

وقد افتتحها اهلاليل بعبارات مدح لتلميذه حممد بن عبد الرمحان ، النوازلفيما حل بتوات من
".الفقيه النجيب بن احلبيب األعز":حيث وصفه بقوله، التنالين

وقد أجابه ، ، سأهلما حممد بن عبد الرمحانأما عن حمتوى هذه الرسالة، فهي عبارة عن مسألتني
.شيخه اهلاليل عن هذه املسألتني

.مقدمة احملقق5فهرسة عبدالرمحان بن عمر التنالين ص1
.مقدمة احملقق21فهرسة عبدالرمحان بن عمر التنالين ص2
.48، 47الغصن الداين ص : انظر3



21

.1"ومسى الشهود واالنقض" –خمتصر خليل –املسألة األوىل فقد سأله عن تقييد قول املنت أما 
، وقد جاء جواب شيخه "بغري العدل"- وإال نقض-: يد حممد بن عبد الرمحان قول خليلفقد ق

، وذكر د بن عبد الرمحان يف هذه املسألة، ووافقه على ما ذهب إليهـا رآه حممـدا وتطمينا ملـاهلاليل تأكي
عم التفصيل بني املشهور ، نللغائب قائمة يف حكم العدل لغريهأن إرجاء احلجة : العلة يف ذلك وهي

، ، ألن تسمية الشهو بالعدالة، وغريه جار يف احلكم على احلاضر
. 2"ال حاجة به إىل التسمية، فوأبعد ل

أما املسألة الثانية ، فقد سأله عمن تيمم جنبا لدخول املسجد ، فهل له املكث ما شاء دون 
.جتديد التيمم ، أو عليه جتديد التيمم عند طول املكث؟

.الواردة يف هذه املسألة–املالكية –وقد فصل الشيخ اهلاليل اجلواب بذكر آراء الفقهاء 
وعليه فإنه ، أو زوال العذر الذي أباح التيمم، ال ينتقض التيمم إال بناقض الوضوء: ولالقول األ

، وذكر أن بعض وقد رجح الشيخ اهلاليل هذا القول، ث يف املسجد بتيمم الدخول ما شاءميك
.وهو عدم االحتياج إىل التجديد عند الطول، شيوخه كان يصوب ظاهر املذهب

وهو أن ، ر ساقه الشيخ أمحد بن عبد العزيز اهلاليل يف هذه املسألةوهناك رأي آخ: القول الثاين
. 3وعليه فإنه جيدد التيمم عند الطول، ولو وقع اتصال اشتغاله بالعبادة، التيمم ينتقض بالطول

حممد العامل الزجلوي يف ، وحممد بنني حممد بن عبد الرمحان التنالينكما توجد مراسلة ب
رسالة إفهام املقتبس : "ى الزجالوي، وعنوان هذه الرسالةبن عبد الرمحان عل، رد فيها حممد "الوقف"

رفع احلجاب وكشف " وهي رسالة ألفها تتمة لرسالة أخرى مساها ، "يف ثبوت التحبيس خبط احملبس
.4"النقاب عن تلبيس امللبس يف ثبوت التحبيس خبط احملبس

.221، صم2005-ه1426، 1أمحد جاد، دار احلديث، القاهرة، ط: خمتصر خليل، خليل بن إسحاق اجلندي، حتقيق1
.7الغصن الداين ص: انظر 2
.7انظر هذه املسألة يف الغصن الداين ص3
.21، مقدمة احملقق صرسة عبدالرمحان بن عمر التنالينهانظر ف4
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شيوخه وتالميذه: المبحث الخامس
: شيوخه

:)هـ 1189ت(-والد المؤلف- نالني عبدالرحمان بن عمر الت-1
شيخ الشيوخ ومنبع الفيض والرسوخ، عامل ،ان بن عمر التنالين التوايتـالرمحدي عبدـهو أبو زيد سي

، يد أمحد احلبيب السجلماسي اللمطي، قرأ القرآن على الشيخ الفاضل الساألعالم ومرشد اإلسالم
عن أكابر من توات ، وتفقهصلى اهللا عليه وسلممسندة إىل الرسول وأجازه إجازة مطلقة عامة

الشيخ أمحد بن عبدالعزيز اهلاليل، ، و يدي عمر بن مصطفى الرقادي الكنيتالشيخ س: وغريها، منهم
، ابنه حممد: مذته، ومن أشهر تالوانتفع بعلومه فأكثر من أن حيصى، أما من أخذ عنهوغريهم

يخ سيدي شوال، داحلق بن عبدالكرمي البكري، والشيخ عبيلان البلباوالشيخ حممد بن عبدالرمح
لشيخ ، وايخ سيدي حممد بن املربوك البداوي، والشبن حممد، والشيخ سيدي عبداهللاعبدالكرمي

ر السمني يف خمتص: الفحول العظام، ومن أشهر تآليفه، وغريهم من سيدي حممد بالعامل الزجالوي
، ذكر فيه طلبه للعلم وأشياخه ييد أخرى، كما وجد تقييد له كتبه بنفسه، وتقاإعراب القرآن الكرمي

، تويف1ن له فهرسة ذكر فيها شيوخه واإلجازات اليت تلقاها عنهمأوتالميذه وبعض رحالته، كما 
، ودفن بالقرافة الصغرى مبصر بعد من صفر، وعمره نيف وسبعون سنة29رمحه اهللا ليلة األحد 

ري  مبرثية ، وقد رثاه تلميذه الشيخ سيدي حممد بن املربوك البداوي اجلعفاحلجفريضةرجوعه من أداء
: مشهورة قال يف مطلعها

2أال يا مصر قد ازددت فخرا       حبرب حل مقربة املنويف

أبو العباس أحمد بن عبدالعزيز الهاللي  -2
، يف العلوم، الفقيه احملدث الراويةر ـتبح، املزيز السجلماسي اهلاليلـبن عبدالعهو أبو العباس أمحد

، وعن الشيخ حممد الزرقاين بسنده إىل خليلأخذ عن الشيخ أمحد العماري املصري عن أيب عبداهللا
إىل اإلمام ، وعن أيب عبداهللا املسناوي بسنده بناين عن أيب سامل العياشي بسندهحممد بن عبدالسالم ال

مد الطيب الشر ، كما أجازه الشيخ حماحلطاب، وأجازه بذلك

فهرسة عبدالرمحان بن عمر"، وعنوانه تري من حتقيق الطالب حممد بعثمان، وهو عبارة عن رسالة ماجسوقد حقق هذا الكتاب1
من حتقيق األستاذ " زيد التنالينغاية األماين يف أجوبة أيب "،  وله كتاب آخر يف الفتاوى وهو قيد التحقيق وعنوانه "التنالين التوايت

.زهري قزان
.117، التاريخ الثقايف إلقليم توات ص 99، قطف الزهرات ص 33، وجوهرة املعاين ص3الدرة الفاخرة ص : انظر2
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بن عبدالرمحان التنالين التوايت، ، وابنه حممدلشيخ عبدالرمحان بن عمر التنالينوا، أخذ الشيخ التاودي
.1، له شرح على ديباجة املختصروغريهم

)ـه1212ت( الشيخ محمد بن العالم الزجالوي -3
ألنصاري نسبا التوايت منشأ ، ازجالوي، من آل سيدي علي بن حننيحممد بن العامل  الهو الشيخ 

إليه الرئاسة ، انتهت ا بالفرائض، وعليه مدار الفتوى، كان عامل
، ر التنالينعبدالرمحان بن عم، أخذ عن الشيخ ا نشأ وتعلميف الديار التواتية

التآليف ، ترك رمحه اهللاه الفقه والنحو والتفسري واملنطق، وأخذ عنعمر بن عبدالقادر التنالينوالشيخ
مجع نوازل والده، وهي ، و شرحه ملختصر خليل، وهو شرح قيم عظيم الفائدة: النافعة املفيدة منها

ريبة يف األلفاظ الغ، وهي منظومة ضمنها أهم 3، وألفية يف غريب القرآن2نوازل الزجالوياملعروفة ب
: القرآن الكرمي، ومطلعها

احلمد هللا الذي قد شرفا    مباحث التفسري فيما عرفا 
4وجعل انتحاله يف األجر    مثل الشهادة النفيس الذخر

، فزادت بذلك وضوحا فجزا شرحا على هاته املنظومة القيمةحممد باي بلعاملوقد وضع الشيخ
.5اهللا اجلميع كل اخلري

:تالميذه
، دليل على خترج عدة ريس واإلفتاء مدة طويلة من الزمنإن جلوس حممد بن عبدالرمحان للتد

، فقد خترج 6"لقد خترجت على يده الفحول : " ده، حىت قال عبدالعزيز سيدي عمرتالميذ على ي
،  تصدر للقضاءم يف القطر التوايت عامة، ومن هؤالء من م وانتشر ذكرهـعلى يديه علماء ذاع صيته

355شجرة النور الزكية ص : انظر1
راه، وهي عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتو وقد حققها وأخرجها للنور  حممد جرادي2
الطاهر مشري : بقادر عبدالقادر، إشراف: وقد حققت مؤخرا كرسالة ماجستري، أعدها الطالب3
: ة ماجستري، إشراف، أطروحبقادر عبدالقادر: راسة وحتقيق، دحممد الزجلوي الشهري بابن العامل، نظم ألفية الغريب: انظر4

-ـه1430، أدرار، ، اجلامعة اإلفريقية العقيد أمحد دراريةاللغة : ة، قسم، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيالطاهر مشري
.101م، ص 2009

.103، النبذة يف تاريخ توات وأعالمها ص 123قطف الزهرات ص : انظر5
.103قطف الزهرات ص 6
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، كمحمد بن أيب مالك ، ومنهم من جلس للتدريس)ـه1244(كمحمد بن عبدالرمحان البلبايل 
: ، وغريهم، وفيما يلي ذكر ألهم تالمذته)ـه1248(القبلوي 

1)ـه1244ت ( محمد بن عبدالرحمان البلبالي -1

،  2، املولود بقرية ملوكةالبلبايلاحلاج باملعروف ،انـد بن عبدالرمحـحمم،هو الشيخ العامل العالمة
عبدالرمحان بن مث على الشيخ اجلليل أيب زيد، بن إبراهيم البلبايل األنصاريعبداهللاأخذ العلم عن

.عبداهللا الونقايلحممد فتحا، مث على الشيخعمر التنالين

حممد للشيخنفسه عندما كان تلميذا عن _ حممد بن عبدالرمحان البلبايل _ ولقد حكى الشيخ 
ما ، مث يف يومني معيف شهر، مث يف عشرة أيام3فصرنا خنتم املختصر: بن فتحا الونقايل، حيث قال

، أقامين مقامه الذي تويف فيه_ الونقايل _ مرضه وملا كان يف : 
أعجبهم إمالئي، حىت كأن الشيخ تدريس، فتصدرت يف موضعه إلقراء الطلبة، ففرحوا بقراءيت، و يف ال

حممد بن عبدالرمحان ت الشيخ صرت أتردد على الشيخ ، مث بعد مو ومل تفتقد عبارته، مل تعدم إشارته
بعد رجوع والده ، مثبن عمر، فقرأت عليه القلصادي، والرمسوكي، وأعدت عليه ألفية ابن مالك

.ي اهللا عنهمادالرمحان من رحلته يف نشر العلم، فأجازاين رضعبشيخنا

، د علي بن موسى بتمنطيط عدة سنوات، وتزوج بامرأة من أعيان املنطقةة جامع اوالـوتوىل خطاب
، مث الفتوىعبدالعزيز، وبعد مدة انتقل لزاوية ملوكةفكان له منها ابنه العالمة

، مث بعد عجزه فانتشرت أخبار عدالتهة وما واالها، ـبالبالد التواتيـه1210توىل خطة القضاء سنة 
خترج على ، وقدعزيز، فكان املثل األعلى لوالدهوكرب سنه توىل خطة القضاء ابنه الشيخ حممد عبدال

، والسيد أمحد عبدالعزيزابنه: هموانتشر ذكرهم، غري أن الذين ذاع صيتهميدي الشيخ طلبة كثريون
، وأمحد بنبدالكرمي احلاجب، واملأمون بن مبارك البلبايل، وعبداهللا بن عاحلبيب بن حممد بن عبداهللا

عبدالكرمي بن عبداملالك البلبايل، وحممد ، و عبدالرمحان بن املربوك الونقايل، وعبداهللا بن سيدي عبداهللا
م الواجدي، وابراهيم بن عبداملؤمن الكنيت، وحممد املكي ديدي اجلزويل، ـراهي، واببن الطاهر امليمون

الثقايف إلقليم توات ص تاريخ ، ال86، سلسلة النوات ص 47لزهرات ص ، قطف ا44جوهرة املعاين ص : در ترمجتهانظر مصا1
.98بذة يف تاريخ توات وأعالمها ص ، الن140

، والشيخ موالي هـ1155لزهرات ذكر أنه ولد سنة ، فصاحب كتاب قطف الشيخ يف سنة والدته تباينا كبريااختلف املرتمجون ل2
حيث ذكر يف كتابه التاريخ الثقايف ، ورواية أخرى للدكتور الصديق حاج أمحد آل املغيلي هـ1166التهامي ذكر أنه ولد سنة 
.هـ 1144إلقليم توات أنه ولد سنة 

.يعين بذلك خمتصر خليل3
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، وهو الذي انتخب اوي البكري، وعمر املربوك البداوي، وأمحد بن دحو الونقايل، وغريهموحممد البد
.أوال مبعية ابنه الشيخ عبدالعزيز، وله تقاييد كثريةمسائل الغنية 

1)ـه1261ت( عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمان البلبالي -2

مسقط ، البلبايل، يلقب بأيب فارسرمحان حممد بن حممد بن عبدالهو الشيخ حممد عبدالعزيز بن
اج حممد بن عبدالرمحان رأسه قصر ملوكة من قرى تيمي

ان من آيات اهللا يف الفقه والنحو، حىت  ، وكالين، والشيخ حممد بن عبدالرمحان بن عمر التنالبلبايل
،ده، وقام مقامه يف التدريس، مجع غنية الشورىد والـكان والده يلقبه بسيبويه، توىل خطة القضاء بع

.وله فتاوى عديدة، وأشعار مفيدة

2)ـه1248ت ( محمد بن مالك بن أبي بكر الحميري -3

بكر احلمريي نسبا، كان عالمة وقته، أستاذا ماهرا وشيخا هو الشيخ حممد بن مالك بن أيب
لشيخ عبدالرمحان بن عمر التنالين، وملا أراد شيخه ، فقرأ على إمامها ا، تلقى دراسته بتنالناعارف

، وحتصل على مة حممد على املدرسة فأمت دراسته، وخترج على يديه، استخلف ابنه العالالتوجه للحج
ضمت مائة ، وقد أكرب اإلجازات يف القطر التوايت، فكانت إجازته تلك منية من طرفهاإلجازة العلم

، زيادة على كتب كثرية يخ حممد بن عبدالرمحان إىل مؤلفهءا من الش، ابتداوثالثة عشر كتابا مسندا
.جازة مل يذكر هلا إسنادا اختصاراأخرى تضمنتها هذه اإل

اخلطابة والتدريس والفتوى هناك، ومل ، وتوىلى ساهل بـع حممد بن مالك إلـمث رج
م أكثر منها إىل التأليف، وعلى سريته درج أوالده التعلي، ألنه رأى أن احلاجة ماسة إىليعنت بالتأليف

، عتنوا بالتأليف إال الشيء اليسري، وقد كتب الشيخ خبطه كتبا كثرية، كشروح خليل، فلم يمن بعده
يف سبيل نشر العلم ، وغري ذلك وقد قام مبجهودات جبارة العاصمية، واحلديث، والتفسري، والنوازلو 

.خلزانة العلمية بساهللذي أسس ا، وهو اتدريسا وكتابة

تاريخ الثقايف إلقليم توات ص ، ال55، قطف الزهرات ص 79، إرشاد احلائر ص 35جوهرة املعاين ص :انظر مصادر ترمجته1
.99بذة يف تاريخ توات وأعالمها ص ، الن141

1/287، القبة اجلزائر ، توات واألزواد، حممد الصاحل حوتية، دار الكتاب العريب87سلسلة النوات ص : انظر2
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2)ـه1231ت ( –الجامع للفتاوى –1عبداهللا بن أبي مدين التمنطيطي-4

ن ، كاقق، اإلمام اهلمام، احلجة النظار أبو املواهب، الشيخ املدقق الضابط احملهو الفقيه الناسك
الفروع والفنون النقلية ، له اليد الطوىل يف رمحه اهللا من العلماء العاملني، الشاكرين الذاكرين القانتني

والعقلية، وانفرد يف وقته بعلم األصول، درس وأفىت، فانتفعت به البالد والعباد، كثري البحث 
، كثري الباع يف الفقه حسن اخللق، واسع الصدر كرمي النفس، رفيع القدر ذا هبة وإجالل،والتحقيق

ة حل السراويل وقد وقعت حماورة بني أهل عصره يف مسأل، 3واألصول ال يعارضه أحد إال أفحمه
ال جناح عليكم : " كثرة اجلدال إين أردها إىل األصل، وهو قوله تعاىل، فقال بعد  وكثرت فيها اآلراء
، ، فانقطعت حجة معارضيه، أخذ عن والده]24: النساء " [ من بعد الفريضة فيما تراضيتم به 

.الوي، وغريهمن الشيخ حممد بن العامل الزجوع

4محمد المحفوظ بن سيدي سالم الوشاني-5

، وكان يف آخرد بن عبدالرمحان بن عمر التنالينحمم، أخذ عن الشيخعيان العلماءكان أحد أ
.عمره كاتبا له ملا فقدت حبيبتاه

.يدينا على تاريخ والدته أو وفاتهومل تطلعنا املصادر اليت بني أ

42، جوهرة املعاين ص كوسام شاري الطيب بن عبداهللا، خزانة  8الدرة الفاخرة ص : انظر 1
، وهو األقرب إىل ـه1231يخ وفاته سنة كوسام تار خزانة شاري الطيب بن عبداهللا8ذكر صاحب الدرة الفاخرة يف الورقة 2

ر التنالين الذي ، ألن عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطي اجلامع هلذه الفتاوى من تالميذ الشيخ حممد بن عبدالرمحان بن عمالصواب
مقدمة هذه ، كما أن الشيخ عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطي قد صرح يف ، صاحب الفتاوى اليت بني أيديناـه1233تويف سنة 

، وهناك إشارات يف هذه ل عصره الشيخ حممد بن عبدالرمحان، وغريه، ويقصد بنوازل أهوى بأنه مجع فيها نوازل أهل عصرهالفتا
حيث يصرح يف ، ذ حممد بن عبدالرمحان ومعاصرا لهالنوازل اليت بني أيدينا تدل أيضا على أن عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطي تلمي

، عدت شيخنا أبا عبداهللا من مرض كان به سنة )60انظر املسألة ( عبدالرمحان فأجاب شيخنا ابن: فيقولأكثر من مسألة 
هـ، 1331هـ ، وتويف عام 1289رة املعاين انه ولد سنة وقد ذكر صاحب جوه)   54انظر املسألة ....( مخسة عشر فسألته 

ية ، وحممد حوت96، صاحب النبذة ص 129طف الزهرات ص ذا كل من صاحب ق، وقد تبعه يف هوقد جانب جانبه الصواب
فمن غري املمكن أن يكون عبداهللا بن أيب . هـ1331هـ وتويف سنة 1282، وذكر أنه ولد سنة 1/298يف كتابه توات واألزواد 

.هـ1289هـ، وولد سنة 1233ميذ حممد بن عبدالرمحان ت مدين التمنطيطي من تال
، وهذه املسألة دلون على ذلك مبسألة حل السراويلداهللا بن أيب مدين التمنطيطي أنه كان أصوليا ويستيذكر املرتمجون للشيخ عب3

27، انظر املسألة رقم أبدى الشيخ رأيه يف هذه املسألة، وأتى بأدلة اصولية، وقدل اليت بني أيديناموجودة يف هذه النواز 
داهللا كوسام ، خزانة شاري الطيب بن عب7الدرة الفاخرة ص: انظر4
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للتدريس واإلفتاء ومؤلفاتهجلوسه : المبحث السادس
:  جلوسه للتدريس والفتوى

إن كثرة التالميذ الذين خترجوا على يدي الشيخ حممد بن عبدالرمحان لدليل كاف على مالزمته 
، 1، فقد جلس يف حياة أبيه لإلفتاء والتدريس إىل أن تويفا طويال من الزمنـوى ردحـريس والفتللتد

رتك ، حىت أنه مل يتوات من نوازل، وفتواه راجحة عند أهل عصرهجع فيما ينزل ألهل وكان املر 
عن أذنه خبط كاتبه ، وكانت تصدر الفتوىالتدريس والفتوى يف آخر عمره، وقد كان ضرير البصر

. 2، وكتاب غنية الشورى مشحون بفتاويهوتلميذه، العالمة الشيخ احملفوظ األشاين

:مؤلفاته
، حيث كانوا أن الغالب عليهم هو قلة التدوين، إالشىت العلوموغ بعض علماء توات يف رغم نب

يف ، والشيخ حممد بن عبدالرمحان هو أحد أولئك املقلني ون التفرغ للتعليم وتدريس الطلبةيفضل
لة اليت حتكي أن له أجوبة مكتوبة، وتقاييد فقهية، وبعض ، رغم وجود بعض اإلشارات القليالتأليف
، أنه مجع "قطف الزهرات"فقد ذكر صاحب كتاب ، على بعض علماء عصرهاليت رد فيها ، الرسائل

. 3، ال يكاد يستغين عنها من تصدر للفتوى يف  الصحراءنوازل مفيدة
" له تقاييد فقهية يف غاية احلسن"كما أشار صاحب جوهرة املعاين إىل أن -

، حيث يعود الفضل يف نااليت بني أيديهذه النوازل ووجود اليوم للشيخ هواملؤلف الوحيد امل
، والذي حفظ لنا اسم شيخه يف هذه الفتاوىه عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطيتدوينها إىل تلميذ

.على قلة أوراقها

شيخ ، رد فيها المد بن عبدالرمحان تأليفني آخرين، ومها عبارة عن رسالتنينسب للشيخ حميكما 
: على بعض من عاصره من العلماء، ومها

44جوهرة املعاين ص 1
، أن صطالح يف تسمية الشيوخ يف الغنية، وقد كان االنية حممد بن عبدالرمحان البلبايل، وابنه عبدالعزيزوقد انتخب مسائل الغ2

ما ذكر لعالمة عبدالرمحان بن عمر بالشيخ، والبنه الشيخ حممد باالبن، وغري، وايخ عبداحلق بن عبدالكرمي بالقاضيرمز للش
. يسمي بامسه صرحيا

31جوهرة املعاين ص : انظر
، أو هذه "اين يف أجوبة أيب زيد التنالين غاية األم: " ليت يتحدث عنها هي، ولعل هذه النوازل ا103قطف الزهرات ص : انظر3

النوازل اليت بني أيدينا 
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، "لبس يف ثبوت التحبيس خبط احملبساب عن تلبيس املـاب وكشف النقـرفع احلج": األولىالرسالة
.)ـه1212ت(وهي رسالة رد فيها على الشيخ حممد بن حممد العامل الزجلوي 

، وهي رسالة ألفها تتمة للرسالة "تبس يف ثبوت التحبيس خبط احملبسإفهام املق" :الرسالة الثانية
.  1األوىل

:ثناء العلماء عليه ووفاته: السابعالمبحث
:لقد وصف الشيخ حممد بن عبد الرمحان بن عمر التنالين مبواصفات كثرية وألقاب عديدة

الشيخ العالمة، البحر : " -امع للفتاوى اجل–قال عنه تلميذه عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطي -1
.2"، شيخ شيوخنا الفائض الفهامة

رئيس املهرة وسلطان األئمة ، البحر الفهامة، العامل العالمة:"جوهرة املعاينقال عنه صاحب -2
كان رمحه اهللا إماما يف املذهب حافظا له متفننا ، تاج العارفني مالذ اخلائفني وبقية الراسخني، الربرة

وال يكاد يوجد تصحيف، آية من آيات الزمن كثري النسخ للكتب...للنحو واملنطق والبيان والعروض
.3"يف كتابته من شدة اعتنائه وصفاء ذهنه

.4":"وقال عنه صاحب الدرة الفاخرة-3
وقال عنه صاحب كتاب قطف الزهرات أثناء ترمجته لولدي الشيخ عبد الرمحان بن عمر التنالين -4

".5مها الفقيهان اجلليالن الكوكبان املضيئان: "التوايت
طويل الباع،  ، العالمة النوازيل"مي، الشيخ موالي التهاواتناحب كتاب سلسلة الـنه صوقال ع-5

". 6، من حفاظ املذهبكثري اإلطالع
".7كانت له اليد الطوىل يف العلم واإلفتاء: "وقال عنه الشيخ حممد باي بلعامل-6

وقد ذكر أنه توجد نسخة وحيدة خبزانة موالي سليمان ، 21هرسة عبدالرمحان بن عمر التنالين، مقدمة احملقق ص ف: انظر1
أدغاغ أدرار

من هذ الكتاب 84ص : انظر2
.44:جوهرة املعاين ص3
8الدرة الفاخرة ص 4
103قطف الزهرات ص5
.86سلسلة النوات ص6
.6الغصن الداين ص7
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فيك أن ستكون وتفرست: لهوقال عنه شيخه أمحد بن عبد العزيز اهلاليل يف الرسالة اليت أرسلها -7
:للواء العلم حامال، ومتثلت فيك لقول القائل، إن شاء اهللا إماما

إن اهلالل إذا رأيت منوه        أيقنت أن سيكون بدرا كامال 
".1الفقيه النجيب:"وقال فيه أيضا يف صدر هذه الرسالة-8

: وفاته

وقال ، ـه1233التنالين التوايت بأنه تويف سنةاتفق املرتمجون للشيخ حممد بن عبد الرمحان بن عمر 
تويف يف شهر صفر بعد أن مضت منه تسعة وعشرون يوما من : "صاحب الدرة الفاخرة

.2"ـه1233عام

. 3"هـ1233قني من صفر عامبتويف بعد مغرب يوم االثنني لست ": قال صاحب جوهرة املعاين

. 3"هـ1233عام
، كصاحب  ذا التاريخـرون هـم، يذكـبعدهن، أو من ألف ـل من نقل عن هذين املصدريـكذلك كو 

. ، وغريهم5"الغصن الداين"، والشيخ حممد باي بلعامل يف 4"قطف الزهرات"كتاب 

.6الغصن الداين ص1
9الدرة الفاخرة ص: انظر 2
44جوهرة املعاين ص 3
103طف الزهرات ص ق4
6الغصن الداين ص5
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التعريف بتوات : املبحث األول 

احلالة السياسية : املبحث الثاني 

احلياة اإلجتماعية : املبحث الثالث 

احلالة العلمية : املبحث الرابع 

الفصل الثاني

عصر حممد بن عبد الرمحن التنالني التواتي
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التعريف بتوات: المبحث األول
ى عدد من املدن ، وتشتمل علريةيف اجلنوب الغريب للصحراء اجلزائ_ أدرار حديثا _ تقع توات 

26/30بني خطي عرض ات ، وتقع تو اثرة هنا وهناك على رمال الصحراء، املتنوالواحات والقصور
، وتيميمون وعني شرقا، وتقع حاليا ضمن امتداد أدرار1غربا إىل 4وبني خطي طول ،درجة مشاال

، والثالثة باسم منطقة ة باسم منطقة القورارة، والثانيألوىل كانت تعرف باسم منطقة توات، فاصاحل
.1تيديكلت

ثال ابن ، من أمرحالة واملؤرخني يف كتبهمد من ال، وقد ذكرها العديوتوات مدينة ضاربة يف القدم
: بطوطة حيث يقول يف رحلته

إمنا ، اتورفعت زاد سبعني ليلًة إذ ال يوجد الطعام فيما بني تكدا وتو . وقصدت السفر إىل توات" -
وهي من " بضم الباء املوحدة"مث وصلنا إىل بُودا ،..... يوجد اللحم واللنب والسمن يشرتى باألثواب

.2..."أكرب قرى توات 

: مواضع، حيث يقولعدةالكبري ابن خلدون يف تارخيه يف وذكرها املؤرخ-
. 3..."وفواكه بالد الّسودان كّلها من قصور صحراء املغرب مثل توات وتكدرارين ووركالن" 

، يف معرض حديثه عن السلطان  وعن سبب تسميتها بتواتيف كتابه وذكرها عبدالرمحان السعدي-
ومشى بطريق والت يف: " أثناء مرورهم بتوات قاصدين احلج، حيث يقولكنكن موسى وجنوده

ذلك املشي تسمى ف هناك كثري من أصحابه لوجع رجل أصابه يفل، فتخالعوايل، وعلى موضع توات
.4"فسمي املوضع باسم تلك العلة ، 

عهد العلوم، مأبو القاسم سعداهللا: توراه، إشراف، أطروحة دكم، فرج حممود فرج19و 18إقليم توات خالل ق 1
1، ص 1977: اإلجتماعية ، اجلزائر، طففف

بطوطة ، عبداهللا الطنجي أبو عبداهللا بن، حممد بن يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، املسماة حتفة النظار رحلة ابن بطوطة2
543، 2/542دار الشرق العريب 

1/70، عبدالرمحان بن خلدون تاريخ ابن خلدون3
7، ص م1959تاريخ السودان، عبدالرمحان السعدي، مطبعة بردين، اجني، ط 4
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توات هي صحراء يف " :وذكرها من علماء توات، القاضي واملؤرخ، حممد بن عبد الكرمي بن عبداحلق
ها يف وعدد قصور ...، بينها وينب سجلماسة ثالثة عشر يوما أعلى املغرب، ذات خنيل وأشجار وعيون

.1"ومتنطيط ، أوسطها بودة وتيمي القرن احلادي عشر مئتا قصر
الحالة السياسية : المبحث الثاني
، فقد أصبح مبنأى عن اإلقليم التوايت يف قلب الصحراء، وبعده عن مركز العمراننظرا لوقوع

ختذه ، لذلك فقد ارحيل الفاطميني عنه، خاصة بعد احلروب اليت شهدها املغرب العريبالنزاعات و 
، م12لة املوحدين يف منتصف القرن فبعد قيام دو ،أعدائهمأ هلم، فرارا من ـالكثري من األهايل ملج

ن إىل ، وبين يفر ع بأعداد كبرية من قبيليت مغراوة، وهذا ما دففرع الزنايت من القبائل الرببريةوتعقبهم لل
.2بناحييت القرارة ووادي احلناء باإلقليم التوايتا، حيث نزلو قتل أمريهمد م، بعاهلروب إىل الصحراء

م، ومنذ أن استقروا بتوات، ظهرت 13مر نزوح القبائل إوقد است
، وقد استمرت ردحا طويال من الزمن،3، ونتج عن هذا الصراع حرب حيمد وسفيانمشكلة الزعامة

دخول الفرنسيني ، وبـه1317عام يـالل الفرنسـول اإلحتـدخ، حىت ةـعاقبوكان ذلك على فرتات مت
.4وقد وقعت فيها شرور كثرية ومفاسد عظيمة، هذه األزمةانتهت 

م املغرب اإلسىالمي إىل ثالث دول، ، انقس)م17(ـه9ملوحدين يف مطلع القرن 
.وبنو مرين بفاس،بتلمسان، وبنو زيان وهي بنو حفص بتونس

وهذا ما أدى بالشيخ حممد ، مل يسلم من اإلضطرابات السياسيةكما أن عصر هذه الدول الثالث
را لإلضطرابات السياسية اليت ، نظمي املغيلي إىل اخلروج من تلمسان، وجلوئه إىل تواتبن عبد الكر 

.5بالدولة الزيانية وسكوت احلكام والعلماء على األعمال اليهوديةعصفت
الشيخ فأمر ، 6وقد وقعت يف عصر حممد بن عبدالكرمي املغيلي ما يسمى بنازلة اليهود يف توات

1: م يف أخبار املغرب بعد اإلسالم صدرة األقال1
117/ 7ابن خلدون ج 2
5، ص م، فرج حممود فرج19و18م توات خالل ق إقلي3
43/ 42، النبذة يف تاريخ توات ص 11-10درة األقالم ص 4
67التاريخ الثقايف إلقليم توات ص 5
وهو من املعارضني هلدم _ وقد ذكر هذه النازلة الونشريسي يف املعيار املعرب يف سؤال بعث به الفقيه أبو حممد عبداهللا العصنوين 6

املعياراملعرب، أمحد بن حيىي : زلة يفانظر تفصيل أجوبة العلماء حول هذه النا. من توات لفقهاء تلمسان وفاس_ائس هلدم الكن
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.2، وقد عارضه يف ذلك عدد من العلماء1املغيلي بإجالء اليهود وهدم كنائسهم

، وقد ولد هذا إساءة كبرية للمغيلي ة يف املنطقة من متنطيط إىل تواتوقد حول املغيلي الزعام
.3وإمارته وطريقة تفكريه ومنهجه

،ما إداريا يتفق مع نظامهم القبليوقد عرف أهل توات نظا
.تتالءم مع بيئتهم الصحراوية

، اليت بعد هذا التاريخ يف مدينة أدرار، مث أصبحم هو مدينة متنطيط18لباشا قبل ق وكان مقر ا
.إلقليم اجلديدأصبحت مركز ا

الحياة اإلجتماعية: المبحث الثالث
الرببر، والعرب، : ان املغرب العريب، وهمـكبقية سكة،  ـن أصول ثالثـاجلماعة التواتية مدر أصلـتنح
متزجت عناصر السكان ، وعن طريق اإلختالط اد استوطن أحفاد هؤالء إقليم توات، وقوالزنوج

.العادات والتقاليديف ما بينهاوانصهرت في

ن بطون قبائل ملتونة وهي م، وخاصة اإلقليم بأعداد كبريةوتعترب القبائل الرببرية أول من قدم إىل 
ا الفقاقري جللب املياه ، وحفرو حيث شيدوا القصور وزرعوا النخيلوكذلك الفرع الزنايت، ،4صنهاجة
رة أيضا ـومن قبائل مضغ: "  رية، ويقول ابن خلدون يف معرض حديثه عن القبائل الرببالباطنية

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، للمملكة املغربية، ، نشر حممد حجي: الفقهاء بإشراف الدكتورمجاعة من، ختريج الونشريسي
253_ 214/ 2، م1981-ـه1401الرباط، و دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

ؤم الناس يف إماما ي، هو ذلك اليهودي الذي كانيلي يأمر بإخراجهم ويهدم كنائسهموالقطرة اليت أفاضت الكأس وجعلت املغ1
ال الشيخ فاحت_ البول _ حكي أنه كان يرش املسجد بالنجاسة ،منافقا يظهر اإلسالم ويبطن الكفر، وكان بعض املساجد

، وأتى به املسجد يف صالة الفجر فما إن بدأ اليهودي يرش الناس فأتى بقنديل وجعله يف إناء مغلق،املغيلي على إظهار كيده
به عند القرارة من ، فأسرع اليهودي هاربا فتبعه الشيخ املغيلي حىت حلق ظهر الضوء ، فوجد الرش بوالناء و حىت فتح املغيلي اإل

.أرض سبع فقتله
36، النبذة يف تاريخ توات وأعالمها ص 20درة األقالم ص : انظر

20درة األقالم  ص : انظر2
35النبذة يف تاريخ توات وأعالمها ص 3
16ابن بابا حيدة، ص ، القول البسيط: انظر4
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فمنهم بتوات قبلة ، واغرتسوا شجرة النخل على طريقة العرب، راء املغرب كثريون نزلوا بقصورهابصح
1."سجلماسة إىل متنطيت آخر عملها، قوم كثريون موطنون مع غريهم من أصناف الرببر

، يف معرض حديثه عن عرب كما حتدث ابن خلدون عن سكان توات، وقال أن أكثرهم من زناتة
: 3، أما الرتكيبة البشرية التواتية فتتكون من2املعقل

.توات من مشال املغربد وفدوا إىل ، وقطبقة األشراف-1
ات أحرار، وهم ميثلون غالبية ، وينحدرون أصال من آباء وأمهطبقة األحرار: هيوثاين الطبقات-2

.    السكان
.احلرثانيني: وثالث الطبقات التواتية هي-3
ن السودان الغريب بواسطة القوافل، حيث  ، وقد أُ كل العبيد رابع الطبقات التواتيةويش-4

.لبو خلدمة األعمال الشاقة، وجُ كانت جتارة العبيد متداولة
، ويطلق هذا اإلسم على ساللة املرابطني من السكان الذين رابطوا يف سبيل اهللا أوال مث املرابطون-5

.العبادة واإلعتكاف يف الثغور واحلدود

خاة والتعاطف تسود ا
، عالوة على إكرامهم للغريب واملساملة مع جري 

، واليت يلمسها كل من زار اإلقليم أو احتك م يف نفوس أهله احملبة والتعاطفمتدين غرس اإلسال
، م17قتوات يف طريقه إىل احلج يف ، فالعياشي بعد أن مر ب4بسكانه
.5وصالح

6/158عبدالرمحان بن خلدون  ،تاريخ ابن خلدون1
78-6/77ملصدر نفسها2
التاريخ ،وما بعدها54، التاريخ الثقايف إلقليم توات ص 35م، فرج حممود فرج ص 19و18إقليم توات خالل ق :انظر3

194نقال عن معلمة الصحراء ص 55الثقايف إلقليم توات ص
20ص املرجع السابق: انظر4
1/24، نقال عن رحلة العياشي 37ص املرجع السابق5
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، فكانت كلها تأخذ طابعا واحدا، فالساحة الواسعة أما عن طريقة ختطيطهم للمدن والقصور
، وتقسم من الداخل إىل أحياء سكنية وحتيط ال ختلوا من مسجد أو أكثر للصالة، و تتوسط البلدة

.1بالبلدة بساتني النخيل

، ، مثل قصر دلدول والشارفالقصورات الزناتية الرببرية من أقدم ـور والقصبـر القصـوتعتب
.2قصر تازولت بزاوية كنتة: ودية أيضا من القصور القدمية مثل، وتعترب القصور اليهتاروريتو 

س 
.3، وقد وجدت هذه الصناعات رواجا داخل توات وخارجهاالنخيلوالقفف واألطباق من سعف

الحالة العلمية: رابعالمبحث ال
مقصدا لكثري من العلماءـه9لقد أصبحت توات منذ ق 

إىل ج توات وصوال ، وقد امتد هذا اإلشعاع العلمي حىت خار والزوايا، مما جعل توات منارة علمية
، العالمة أبو حيىي فدوا إىل املنطقة، ومن هؤالء العلماء الذين و السودان الغريب، وغريها من املدن

، والذي نزل "القول البسيط يف أخبار متنطيط "، وهو جد ابن بابا حيدة صاحب كتاب 4املنياري
املسائل الشرعية والفقهية فقد أسند إليه منصب قاضي منتمكنه، ونظرا لـه815ط عام بتمنطي

.5اجلماعة بتوات

، حيث خترج على يديه علماء أجالء، 6ـه845ومن بعده جاء الشيخ حيىي بن يدير لتوات عام 
، وسيدي حممد بن عبدالكرمي املغيلي، أمثال سيدي سامل العصنوين، وعمه سيدي عبداهللا العصنوين

ـه9، ويف أواخر ق 8ـه862، وذلك عام دهم السيد عبداهللا العصنوينمن بع، مث جاء 7وغريهم

4243، ص م، فرج حممود فرج19و18إقليم توات خالل ق : انظر1
30، نقال عن قصر ملوكة ص 57الثقايف إلقليم توات ص التاريخ : انظر2
43، 42ص املرجع السابق: انظر3
. يلة من العرب معروفة بأرض التلول، وهي قبمنيارةنسبة لبين : املنيار4

فرج حممود فرج، : يق، حتقالقول البسيط يف أخبار متنطيط، حممد الطيب بن احلاج عبدالرحيم، املشهور بابن بابا حيدة: انظر
.30، ص 1977: أبو القاسم سعداهللا، معهد العلوم اإلجتماعية، اجلزائر، ط: أطروحة دكتوراه، إشراف

.18، درة األقالم ص 30ص رجع نفسه ملا5
.19درة األقالم ص : انظر6
.93، فرج حممود فرج ص م19و 18، إقليم توات خالل ق 31القول البسيط، ابن بابا حيدة ص : انظر7
ص ، فرج حممود فرج ، م19و18، إقليم توات خالل ق 31، القول البسيط، ابن بابا حيدة ص 19صدرة األقالم : انظر8

93.
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، وقد كان هلذا 1ـه862، وذلك عام د بن عبدالكرمي املغيلينزل بتمنطيط الشيخ حمم) م 15(
به ، وقد أشادواإلصالحية بتوات يف تلك الفرتةالشيخ األثر البارز على احلياة العلمية والثقافية

، فهو آية اهللا يف العلوم الظاهرة والوالية الباطنةوهو مشهور ب: " بسيط فقالصاحب كتاب القول ال
، ومنطلقا لنشر اإلسالم يلي من توات مركزا لنشاطه العلمي، وقد اختذ املغ"2أرضه وحجته يف شريعته

.3اإلسالم يف مناطق السودان الغريب
الباز الذي تويف ن عمرو الشيخ ميمون ب: ذين توافدوا على منطقة توات أيضاومن أبرز العلماء ال

، ويعترب الشيخ ابن غازي، وقد أتى مع أبيه عمرو من فاس بعدما درس على ـه10يف بداية ق 
لبة توات ميمون أول من أدخل خمتصر خليل ملنطقة توات بعد مسألة أجاب عنها وقعت بينه وبني ط

فعاد إىل ،4لى رواية كتاب معلوم، وردوا عليه قوله بأنه مل يستند يف جوابه عالذين مل يقنعوا جبوابه
.ا على دراسته، وعكفو توات وجاء مبختصر خليل، فاستحسنه أهل توات

:دور الزوايا والكتاتيب
، وعندما تظهر دة بالكتاب مث الزاوية أو املسجدكانت مراحل التعليم يف تلك الفرتة تبدأ عاقد  و 

من كبار العلماء والفقهاء من توات ، متنح له اإلجازة ى الطالب عالمات التفوق والتحصيلعل
، مث طفل مبادئ القراءة والكتابة أوال، ويف الكتاب يتعلم الها من احلواضر العلمية خارج تواتأوغري 
، على أن ختصص أسرة هذا الطفل املتعلم حصة سنوية من ظ القرآن الكرمي على أيدي معلمنيحف

، تعليمية أخرى، وتتم يف الزاوية أو املسجدتأيت بعد ذلك مرحلة، و 5التمر والقمح ملعلم الكتاب

. ـه810ياة شيخه حيىي بن يدير عام ، وكان أول نزول له بتوات يف حهو النزول الثاين للشيخ املغيليهذا1
.19درة األقالم ص : انظر

.31، ابن بابا حيدة ص القول البسيط2
94، فرج حممود فرج ص إقليم توات: انظر3
، فأفىت عامة أبيعك أمة ثيبا، فلما اشرتاها وجدها بكرا: وهي قول البائعمسألة اليمني،: ملسألة اليت وقع حوهلا اخلالف هيوا4

، وقالوا إمنا يقع الرد إذام الرد، إذ البكر أحسن من الثيبطلبة الصحراء بعد
ىل فاس من أجل ذلك، ووجد املسالة مبسوطة لك على السفر إ، فحمله ذبالرد، رواية عن شيخه ابن غازي، فجاهروه بالتكذيب

، فاشرتى  154خمتصر خليل ص " ن مبناداة كثيب ليمني فيجدها بكرا وإ: ورد بعدم مشروط فيه غرض:" يف خليل، وهي قوله
.عني مثقاال ذهبا وقدم به للصحراءكتاب خليل بأرب

.32درة األقالم ص : انظر
لب أي مقابل ، أما يف وقتنا احلاضر فال تدفع األسرة أو الطاي يف تلك الفرتة من الزمنرمبا ه،احلصة السنوية اليت تدفع للمعلم5

من أكل ومأوى ، وإمنا هناك أوقاف للزاوية أو أغنياء يقومون على حاجات هذه الزاوية ال إذا تطوعت، إيف سبيل تعليم ابنها
لم ، وما على الطالب إال التفرغ للدراسة وطلب العوفراش وغطاء وغريها
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لغة ، ويتعلم يف هذه املرحلة قواعد وآداب البعد حفظه للقرآن الكرميويتوجه إليها التلميذ عادة 
. 1، وغريهاالتوحيد والفقه والتفسري واحلديث، وعلم العربية، من حنو وصرف وبيان

ون اليت حيرص على من أبرز املت، وخمتصر خليلواألجرومية والرسالةويعترب منت ابن عاشر والعبقري 
سلة أشياخه ، وعندما يتفوق الطالب حيصل على اإلجازة حيث يكتب له الشيخ سلحتصيلها الطالب

. الذين أخذ عنهم العلم
دمني من أماكن بعيدة لتلقي العلم، ومع  ا أماكن خمصصة إلقامة الطلبة القاـد كانت يف بعض الزوايـوق

وهذا ،الزاوية، ويف نفس الوقت على ويل املتعلم أن يدفع مصاريف التعليم لشيخ مؤونتهكل منهم 
، أما بالنسبة للطلبة الفقراء فكانت تقدم هلم منحا دراسية من األمالك بالنسبة لألشخاص امليسورين

. 2اليت أوقفها األثرياء من التواتيني على أوجه الرب

، بل إن ات العلمية من العلماء التواتينيلى حتصيل اإلجاز ومل تقتصر جهود الطلبة التواتيني ع
علماء األقطار العربية بعد ج للحصول على اإلجازات من كبار البعض منهم قد توجه إىل اخلار 

، حيث يتولون مناصب القضاء واإلفتاء والتدريس الزمن ، ليعودوا بعدها إىل تواتمالزمتهم مدة من
.3باإلقليم التوايت

وأشهرهم يف ذلك ، أخذ العلم على يد جمموعة من أملع الفقهاء بكري بن عبدالكرميفالشيخ ال
، واإلمام 4، من أمثال الشيخ قدورة بن ابراهيم اجلزائرين أجازوه يف شىت العلوم والفنونـي، والذتـالوق

، زيرن درسو يف اخلارج وعاد بعلم غ، ومن مجلة املشايخ الذي5اخلرشي شيخ الشيوخ بالديار املصرية
، خذ العلم عن حممد بن زكري الفاسي، والذي أ)ـه1152(6الشيخ عمر بن عبدالقادر التنالين

.عن الشيخ حممد حفيد ميارة وغريهمو 

.87، 86، 85إقليم توات، فرج حممود فرج ص 1
.87، 86وات، فرج حممود فرج ص ، إقليم ت58لتاريخ الثقايف إلقليم توات ص ا: انظر2
.89، 88إقليم توات ، فرج حممود فرج ص 3
.62احلفناوي ص تعريف اخللف برجال السلف، : ترمجتهانظر 4
.28جوهرة املعاين ص : انظر5
، وقد حقق كرسالة ماجستري من رسة شيوخه الذين تلقى عنهم العلمكتابا يف فه-عمر بن عبدالقادر التنالين–وقد كتب الشيخ 6

.إعداد الطالب عبدالكرمي طموز
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الذين سافروا إىل اخلارج للتدريس، ونذكر منهم كما جتدر اإلشارة إىل أن هناك عدد من العلماء 
نالين ، الذي سافر لبالد التكرور، أبو األنوار بن عبدالكرمي التالشيخ الفقيه

.1ويدرس

:الزوايا والمراكز العلمية بتواتأهم
، فكانت كل من الثقايف والتعليمي يف ذلك الوقتقد اشتهرت بعض املدن والقصور التواتية بنشاطها

سعيد وأوالد ، نطقة تواتماكن تعليمية رئيسية مب، تعد أوأدرار وبودة وملوكة وزواية كنتةمدن متنطيط 
لي ذكر لبعض هذه املراكز ، وفيما يقبلي وعني صاحل مبنطقة تيديكلتأ، و وتيميمون مبنطقة قورارة

.العلمية

:        الزاوية البكرية بتمنطيط-1
، العلمية والثقافية توهجا بتمنطيطوأضفت على احلركة ،ـه12شيدت هذه الزاوية يف بداية ق وقد 

د من ، والذي كان يع)ـه1042_ ـه994( 2علمائها الشيخ عبدالكرمي بن حممدوكان من أبرز
، ليواصل محل 3)ـه1133ت ( ، وبعده جاء ابنه الشيخ البكري ـه11أشهر علماء املغرب يف ق 

ره، فلما ، فأمر بإحضاوقد وشي به عند السلطان،وىل خطة القضاء بالديار التواتية، وقد تراية العلم
، ونادى السلطانامل يعهده، وظهر للسلطان من دينه وورعه وصالحه مبطلت حجة اإلفرتاءحضر 

.4، بأنه أذن للقاضي البكري أن ينفذ األحكام الشرعيةإمساعيل يف املأل

وىل قضاء الذي ت،)ـه1174ت( 5، ابنه عبدالكرميمحل شعلة العلم بعد الشيخ البكريو 
6.)ـه1210ت ( الشيخ عبدالكرمي جاء ابنه عبداحلق ، وبعد اجلماعة بعد وفاة والده

خرى شهدت نشاطا ، بل هناك أماكن أوالعلمي لإلقليم مبدينة متنطيطومل ينحصر النشاط الثقايف
: علميا مكثفا منها

.4، 3الدرة الفاخرة ص : انظر1
120النبذة يف تاريخ توات وأعالمها ص : ترمجته2
27، جوهرة املعاين ص 120ص النبذة يف تاريخ توات وأعالمها : ترمجته3
28جوهرة املعاين ص: انظر4
154، النبذة يف تاريخ توات وأعالمها ص 29جوهرة املعاين ص : ترمجته5
157، النبذة يف تاريخ توات وأعالمها ص 30جوهرة املعاين ص : ترمجته6
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:علماء قصر تنالن-2
الفضل يف ، ويعودد زخرت منطقة تنالن بعلماء أجالء، فقىل املراكز العلمية اليت ذكرناهاإضافة إ

، 1)ـه1078_ ـه1002(يوسف التنالين ، إىل الشيخ أمحد بنةجعل تنالن منارة علمية وثقافي
رزق اهللا الواسع والنور : " وا

بتنالن ، وأصبحت زاويته 3، وجعل كل ذلك حبسامث حنت الفقاقري، وعمر البساتني، 2" الساطع 
، وقد أضحت 4، وصارت مقصدا لطلبة العلم والضيوف من خمتلف األصقاعأشهر من نار على علم

املراكز واحلواضر ، مما جعلها تتبوأ مكانة علمية مرموقة بني الزاوية احلجر األساس يف املنطقةهذه 
م الشيخ عمر بن عبدالقادر ، وخاصة بعد بزوغ جنالعلمية األخرى، بل أصبحت تشد إليها الرحال

ـه1117الذي سافر ملدينة فاس سنة ، )ـه1152_ ـه1098( التنالين 
، ه تنالن، مث رجع لبلد_ حوايل ثالث عشرة سنة _ 5ـه1129بالقراءة واإلقراء ، حىت آواخر سنة 

، آواخر أيامه مال للتصوفوتصدر للتدريس والفتوى، وقد توىل القضاء صدرا من الزمن، ويف ، تنالن
6.واحتجب عن الناس

وتوات ، ياة العلمية يف منطقة تنالن خاصةوقد كان للشيخ عمر بن عبدالقادر الفضل يف بعث احل
ر ـالشيخ عبدالرمحان بن عم: ومن أبرز تالميذه التنالنيني، وال أدل على هذا من كثرة تالميذه، عامة

ن أب املزمري، والشيخ ن أشهرهم حممد بـ، فمه غري التنالنينيذـ، أما تالمي7)ـه1189( التنالين 
.)ـه1212( حممد الزجلوي 

، من أنشط الزوايا وأغناها بالكتب، حيث كانت هذه الزاويةمبقاطعة تيميقصر أوالد ملوكة -3
، عبدالعزيز، وابنه الشيخالبلبايل

ىل االبن قضاء اجلماعة بعد ، وتو اجلماعة بعد وفاة القاضي عبداحلقواألول هو الذي توىل قضاء 
واليت هي عبارة عن أحكام وفتاوى كتاب الغنية،_ األب واالبن _ لنا ، ومن أهم ما خلفاه والده

2الدرة الفاخرة ص 1
2ص صدر نفسهامل2
80قطف الزهرات ص 3
80ص سهاملرجع نف4
83نفسه ص رجعامل5
33، 32جوهر املعاين ص 6
من هذا الكتاب24ص انظر عند حديثنا عن شيوخ املؤلف ذكرنا له ترمجة وافية 7
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د بالغ الشيخ وق1،
، وحترير مسائلها، وأضاف إليها ما جادت به قرحيته، فكان من أحسن ما مجع، ذيبها
بالشيخ، والبنه حممد ، وعبدالرمحان بن عمر ها أن رمز للشيخ عبداحلق بالقاضيوكان اصطالحه في

أبواب خليل _ األبواب الفقهية ، وقد تصدى لرتتيبها على باالبن، وغري ما ذكر يسمي بامسه صرحيا
.2الشيخ أبو العباس أمحد احلبيب بن حممد البلبايل_ 

:المؤلفات التواتية
، ما تركه املشايخ التواتيون من ات من الناحية الثقافية والعلميةإن خري شاهد على ما كانت عليه تو 

ذكره من تآليف أثناء ، وعطفا على ما سبق ـه12شعار ، وغريها، وخاصة يف ق تآليف وفتاوى وأ
فقد تطرق بعض املشايخ التواتيني إىل _ توات _ حديثنا عن بعض العلماء البارزين يف املنطقة 

: وهذا ذكر لبعض منها،3التأليف يف التاريخ والرتاجم واألنساب
.م املشهور باسم بن بابا حيدةالقول البسيط يف أخبار متنطيط للشيخ حممد الطيب بن عبدالرحي-
.يف أخبار املغرب بعد اإلسالمدرة األقالم -
بن عبدالكرمي ، وكالمها للقاضي حممدا ثبت لدي من علماء األلف الثاينجوهرة املعاين فيم-

.التمنطيطي التوايت
.، للشيخ عبدالقادر بن عمر املهداويالدرة الفاخرة-

:ؤلفات املعاصرة يف هذا الصدد جندومن امل
.، للشيخ عبدالعزيز سيدي عمرء تواتخبار علماقطف الزهرات من أ-
.، للشيخ موالي التهاميسلسلة النوات-

وحممد بن العامل ، عبدالرمحان بن عمر التنالين: ق يتكون من أربعة علماء كبار وهموكان جملس شورى القاضي عبداحل1
. احلاجب، وحممد بن احلاج عبداهللا، وعبدالكرمي الزجالوي

31جوهرة املعاين ص : انظر
لشورى الشيخ حممد ، وممن تصدى جلمع الشارد من اد البداوي البكري، الشيخ حممتصدى جلمعها على غري هذا الرتتيبوممن 2

. بن سعيد البكري
32، 31جوهرة املعاين ص : انظر

وا العلوم الشرعية واللغوية باهتمام يفوق بقية العلوم األخرى واجلدير باملالحظة أن التواتيني قد خص3
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تعريف النوازل : املبحث األول 
أمهية اإلفتاء : املبحث الثاني 

مراتب املفتني يف املذهب املالكي : املبحث الثالث 
مناهج تصنيف النوازل عند املالكية : املبحث الرابع 

ثالثالفصل ال

مدخل للنوازل
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تعريف النوازل: المبحث األول
:تعريف النوازل لغة

.1حل: ومجعها النوازل، ونزل به األمر، من شدائد الدهر تنزل بالناسةالشديد: هيالنازلة 
.شيء ووقوعهة صحيحة تدل على هبوط كلم) النون والزاي والالم : ( قال ابن فارس

.2ترتيب الشيء ووضعه منزله: والتنزيل

:تعريف النوازل اصطالحا
سلم ويريد أن يعرف حكم اهللا فيها، ، اليت حتدث للمة والدنيويةـسائل والقضايا الدينيي املـه"

.  3"، يسأهلم عن أحكام هذه املسائلفيلجأ إىل أهل العلم الشرعي
، فيهرع السائل  إىل م ودنياهماليت حتدث للناس يف أمور دينههي الوقائع واملستجدات : لفالنواز 

.فقيه ليبني للناس حكم الشرع فيهاال

وهو العامل : هو طالب الفتيا، وهو املقلد، واملفيت هو الفقيه: طلب الفتوى، واملستفيت: واإلستفتاء
.عن أدلتها التفصيلية باإلستداللباألحكام الشرعية

.4املسائل اإلجتهادية ال العقلية على الصحيح: فيهواملستفَىت 

علم تروى فيه األحكام الصادر عن الفقهاء يف : " بقولهوى الفتلم طاش كربى زادة ععرفو 
.5"الوقائع اجلزئية ليسهل األمر على القاصرين من بعدهم 

أن النوازل ختتص ، غريسائل واألجوبة أمساء ملسمى واحدوينبغي التنبيه إىل أن الفتاوى والنوازل وامل
ل سؤال الناس عن األحكام الشرعية، ، فهي أضبط يف التعبري من الفتوى اليت تشمدوث والوقوعباحل

يوسف : خمتار الصحاح،  الرازي، حتقيق،659/ 11، ـه1414، 3بريوت، ط،لسان العرب،  ابن منظور، دار صادر: انظر1
املنري، الفيومي، املصباح ،308/ ،1م 199-ـه1420، 5الشيخ حممد، املكتبة العصرية، الدار النموذجية، بريوت صيدا، ط

600/ 2، بريوت املكتبة العلمية
417/ 5، م1979-ـه1399عبدالسالم حممد هارون، دار الفكر، ط : ق، حتقيمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس2
ـه1428، 1وازل عند املالكية تارخيا ومنهجا، مصطفى الصمدي، مكتبة الرشد، الرياض، طفقه الن3
13، ص م2007-
، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،اهليلةحممد احلبيب : و القاسم بن أمحد البلوي التونسي، تقدمي وحتقيق، أبفتاوى الربزيل: انظر4
1/62، م2002: 1ط
، 2حممد أبو األجفان، مطبعة الكواكب، تونس، ط: فتاوى الشاطيب،  ابراهيم بن موسى الشاطيب، حتقيق وتقدمي: انظر5

428/ 2، نقال عن مفتاح السعادة84جفان ص دمة احملقق حممد أبو األ، مقم1985-ـه1406
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نوازل تقتصر على املسائل ، يف حني أن الأي أن املسائل عبارة عن تفريعات،سواء حدثت أم ال
. 1الصيغ، وهكذا جند هذه األمساء تتكرر يف كتب الفقه والنوازل مبختلف احلادثة

أهمية اإلفتاء:حث الثانيالمب

، وهلذا اعترب 2يكتسي منصب اإلفتاء أمهية بالغة
عة على أفعال املكلفني حبسب ، وموقع للشريملفيت قائما يف األمة مقام النيب، وخمرب عن اهللالشاطيب ا

، ولذلك مسو أويل األمر وقرنت طاعتهم بطاعة اهللا ة كالنيباخلالف، ونافذ أمره يف األمة مبنشورنظره
: النَِّساءِ [} يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ {: يف قوله تعاىل3ورسوله

59[.

عن الشريعة إما منقول، أو مستنبط ، ألن ما يبلغه املفيت شارعا من وجه–الشاطيب –كما اعترب 
نشاء األحكام حبسب نظره ، والثاين يكون قائما مقامه يف إمن املنقول، فاألول يكون فيه مبلغا

.4، وهذه هي اخلالفة على التحقيقواجتهاده، ولذلك وجب اتباعه، والعمل على وفق ما قاله

الشاهد كل منهم خمرب عن حكم اهللا، فاحلاكم واملفيت و : " هذا املعىن أيضا يقول ابن القيمويف
.5"، واملفيت خمرب غري منفذ فاحلاكم خمرب منفذ

إعالم : " وألف يف ذلك كتابه القيم املشهور، فيت موقعا عن اهللا فيما يفيت بهواعترب ابن القيم امل
، وال جيهل ينكر فضلهإذا كان منصب التوقيع عن امللوك باحملل الذي ال: " ، حيث يقول"املوقعني 

وكيف وهو ... ، فكيف بالتوقيع عن رب األرض والسماوات قدره، وهو من أعلى املراتب السنيات
:اله بنفسه رب األرباب فقال تعاىلاملنصب الذي تو 

، ]127: النساء[} ابِ تَ َوَيْستَـْفُتوَنَك ِيف النَِّساِء ُقِل اللَُّه يـُْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما يـُتـَْلى َعَلْيُكْم ِيف اْلكِ {

128م ص 1993، 1مباحث يف املذهب املالكي، عمر اجليدي، اهلالل العربية للطباعة والنشر، الرباط، ط:انظر1
سالم ابراهيم، دار الكتب حممد عبدال: يب بكر مشس الدين بن قيم اجلوزية، حتقيق، حممد بن أإعالم املوقعني، عن رب العاملني2

1/9، م1991-ـه1411، 1العلمية، بريوت، ط
، م1997-ـه1417، 1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط: املوافقات، الشاطيب، حتقيق: انظر3
5/257
5/255املصدر نفسه 4
4/133، إعالم املوقعني، ابن القيم5
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.1"وكفى مبا تواله اهللا تعاىل بنفسه شرفا وجاللة 

مراتب المفتين في المذهب المالكي: المبحث الثالث

، وهلذه قسم ابن رشد يف تتفاوت مراتب الفقهاء الذين يتصدون
:فاملفتني يف املذهب املالكي إىل ثالث طوائ2مسائله

له وأقوال أصحابه يف ، فأخذت يف حفظ أقوااعتقدت صحة مذهب مالك بغري دليل: األولى
.انيها من معرفة الصحيح من السقيم، ومل تتفقه يف معمسائل الفقه

، صحة مذهبه لبنائه على أصول صحيحة، فأخذت حبفظ مذهبه وأصحابهاعتقدت وطائفة
حملققني من قياس الفرع ، ن السقيموتفقهت يف معانيها من معرفة الصحيح م

.على األصل
ق يف معرفة قياس الفرع على األصلكهذهوطائفة

ن علم اللسان ما يفهم ، وتعرف موما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، ة أقوال العلماء، ومعرفاألحكام
.منه الكالم، بصرية بوجه القياس، عارفة بوضع األدلة وضعفها

، وأما يف يصح هلا الفتوى مبا علمت وحفظت، إذ العلم هلا بشيء من ذلكالفالطائفة األولى
.صحابهفظته من قول مالك أو بعض أخاصتها فيصح هلا التقليد مبا ح

،  أو غريه من أصحابه إن بانت صحتهيصح هلا إذا استفتيت أن تفيت بقول مالكوالطائفة الثانية
، إذ هاد يف ما التعلمه نصا يف املذهب، وال يصح هلا اإلجتجيوز هلا يف خاصتها األخذ بقولهكما

.ه قياس الفروع على األصولليس ممن كمل هلا آالت اإلجتهاد اليت يصح هلا ب
اليت هي الكتاب والسنة يصح هلا الفتوى عموما باإلجتهاد والقياس على األصول ائفة الثالثةالط
.عواإلمجا 

:اعلم أن طالب العلم له أحوال: ، حيث يقول3وإىل هذا ذهب القرايف يف فروقه

1/9السابقاملصدر 1
املختار بن الطاهر التليلي، أطروحة دكتوراه : يد، تقدمي وحتقيق، حممد بن أمحد بن رشد القرطيب أبو الولفتاوى ابن رشد: انظر2

.1500م، ص 1987- ـه1407، 1دولة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط
72، 1/71أبو القاسم بن أمحد البلوي  ، زيلفتاوى الرب : انظر. املسألة أيضا الربزيل يف فتاويه، وعلق عليهاوقد نقل هذه

وما بعدها2/107، ، شهاب الدين القرايف، عامل الكتاب)أنواء الربوق يف أنواء الفروق (الفروق 3
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مذهبه، فيه مطلقات مقيدة يف أن يشتغل حبفظ وفهم خمتصر من خمتصرات :الحالة األولى
فهذا حيرم عليه أن يفيت مبا فيه،غريه، وعمومات خمصوصة يف غريه

.الواقعة املسؤول عنها
، حبيث يطلع من تفاصيل الشروحات واملطوالت علىأن يتسع حتصيله يف املذهب:الحالة الثانية

، فهذا جيوز قناتذلك مل يضبط مدارك إمامه ضبطا م، ولكنه معتقييد املطلقات وختصيص العمومات
يف حفظه ال خيرجها ، ولكنه إذا وقعت له واقعة ليستجبميع ما ينقله وحيفظه من مذهبهله أن يفيت

اعتمد عليها ته وعلله اليت، ألن ذلك إمنا يصح ممن أحاط مبدارك إمامه وأدلته وأقيسعلى حمفوظاته
من يعرف أصول الفقه ، وهذا ال يعرفه إالعلل ونسبتها إىل املصاحل الشرعية، ومعرفة رتب المفصلة

.يف شرح هذه احلالة–رمحه اهللا –، وقد أطال معرفة حسنة
، لة املتمكنةأن حيصل  طالب العلم مجيع شروط املفيت مع الديانة والورع والعدا:الحالة الثالثة

.ويعتمد على ما يقوله يف مجيع ذلكز له أن يفيت يف مذهبه نقال وخترجيا فهذا جيو 
، الذي يفيت يف هذا الزمان، أقل مراتبهم يف نقل املذهب": املازري فيما نقله عنه ابن فرحونوقال 

، وتوجيههم مبا وقع فيها من اختالف، وايات املذهب وتأويل األشياخ هلاأن يكون قد اطلع على ر 
د يقع يف ، وتفريقهم بني مسائل ومسائل قسائل قد يسبق إىل النفس تباعدهاوتشبيههم مسائل مب

، وأشار إليه كثري ممن تقدم من ذلك مما بسطه املتأخرون يف كتبهم، إىل غري 
.1"أصحاب مالك يف
المالكيمناهج تصنيف النوازل عند : المبحث الرابع

، فهناك عدد من الفقهاء حدة من حيث طريقة اجلمع والرتتيبمل تكن هذه النوازل على شاكلة وا
األبناء ، وغالبا ما تكون هاته الفتاوى من مجع وترتيب التالميذ أوخاصمجع فتاويه يف كتاب 

من الفقهاء على ، وقد يكون مجع لفتاوى كثريا اجلمع قد يكون خاصا لفقيه واحدوهذ، واألصحاب
:2، وفيما يلي ذكر ألهم األصناف

مؤلفات جمعت أجوبة فقهاء منطقة واحدة: الصنف األول
فتاوى علماء رقعة جغرافية حمددة، قد تضيق وقد تتسع، ومن األمثلة هذا النوع من التأليف يشمل

:على هذا النوع

1/76م  1986-ـه1406، 1تبصرة احلكام، ابن فرحون، مكتبة الكليات األزهرية، ط1
261-230مصطفى الصمدي ص ،وازل عند املالكية تارخيا ومنهجافقه الن: انظر2
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وقد ، )ـه883ت ( ، تأليف الفقيه حيىي بن موسى املازوين الدرر املكنونة يف نوازل مازونة–1
.مسان واجلزائرذكر مؤلفه يف مقدمته أنه جعله خاصا بفتاوى علماء تونس وجباية وتل

د بن ، أليب العباس أمحوى أهل إفريقية واألندلس واملغرباملغرب يف فتاامعاملعرب واجلاملعيار –2
، وقد صرح املؤلف يف مقدمة هذا الكتاب أنه مجع فيه فتاوى )ـه914ت ( حيىي الونشريسي 

ا ما ، وغالبهل األمر فيه على الناظر، ورتبه على األبواب الفقهية ليسملتقدمني واملتأخرين من املالكيةا
.1يصرح بأمساء املفتني إال يف اليسري النادر

سم حممد بن طركاظ العكي األندلسي، مل يعرف تاريخ ، أليب القاجمموع فتاوى علماء غرناطة-3
.ل فقهاء غرناطة من بينهم ابن لب، مجع فيه بعض نواز وفاته

مؤلفات جمعت فتاوى فقيه واحد: نيالصنف الثا
الل ، إما إمالءا منه أو مجعا عنه خأو من مجع تالميذه األصحابوقد يكون ذلك من مجعه هو، 

:توليه مهمة اإلفتاء أوالشورى، أو أجوبة عن مسائل وجهت إليه، ومن أمثلة هذا النوع
احلسن حممد بن الوزان القرطيب مجعها تلميذه أبو،)ـه520ت ( فتاوى ابن رشد -1

، وقد حقق الكتاب كل من نظرا ملكانة صاحبهاوى األندلسية ، وهي من أشهر الفتا)ـه543ت(
. لتجكاين ومساها مسائل أيب الوليد، وحققها الدكتور احلبيب اار التليلي ومساها فتاوى ابن رشداملخت

الدين وقد سجل الكتاب فصوال متنوعة من حياة األندلسيني يف شىت جماالت احلياة وكل شؤون
.بصفة عامة

،"مذاهب احلكام يف نوازل األحكام"، املوسومة ب )ـه544ت ( فتاوى القاضي عياض -2
أقدم مؤلفات ، وهي من ، بعد أن كانت بطاقات متفرقة)ـه575ت ( حيث مجعها ابنه حممد 

.املغاربة يف النوازل
يد حممد حلمر ، اليت مجعها الدكتور مح)ـه478ت(احلسن اللخمي القريواين فتاوى الشيخ أيب-3

فتاوى الربزيل، و املعيار املعرب : كما صرح بذلك يف املقدمة وهيمن مصدرين أساسيني،  
، للمهدي وهو كتاب النوازل اجلديدة الكربى، اف إليهما كتابا ثالثا لإلستئناس، كما أضللونشريسي

.2)ـه1342ت(الوزاين 

1/1، الونشريسي عيار املعربامل: انظر1
، محيد بن حممد حلمر، دار املعرفة، الدار البيضاء، املغرب: لشيخ أيب احلسن اللخمي القريواين، مجع وحتقيق وتقدميفتاوى ا: انظر2

41-40ص 
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التأليف المتخصص في الموضوع الواحد : الصنف الثالث
التآليف ، وقد تعددتون خلطها بغريهايف قضية واحدة دوهو الذي عمد فيه أصحابه على التأليف

ومنها ما يتعلق ، فمنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق باملعامالت، يف هذه النوازل املفردة
:      ها، ومن مناذج هذا الصنفوغري ، ومنها ما يتعلق بأحكام أهل الذمةبالسياسة الشرعية

، والزواجرالعقوبات يرتتب عليه منوطنه النصارى ومل يهاجر وما أسىن املتاجر فيمن غلب على -1
، وهي الفتوى املشهورة يف شأن من بقي من )ـه914ت(1أليب العباس أمحد بن حيىي الونشريسي
.2املسلمني ببالد األندلس بعد سقوطها

، )ـه909ت(التلمساين لكرمي املغيلي ، تأليف حممد بن عبداح األرواح يف أصول الفالحمصبا -2
جتناب الكفار وما يلزم أهل وهي جواب عن سؤال يطلب منه توضيح ما جيب على املسلمني من ا

.الذمة، خاصة يهود ناحية توات
دالسالم بن علي عبن ، أليب احلسن علي باجلزائريأجوبة التسويل على مسائل األمري عبدالقادر-3

.)ـه1258ت(التسويل 
التأليف المتنوع المختلط:الصنف الرابع

هي تلك املؤلفات النوازلية اليت مجعت فتاوى دون خضوعها للرتتيب املعتمد يف كتب الفقه فجاءت 
:تلطة غري مبوبة، ومن مناذج هذا الصنف ما يليخم
د أحسن احملققان ، وقتوجد املسائل فيها على غري ترتيب، حيث )ـه520ت(فتاوى ابن رشد اجلد -1

سجال فيه رؤوس املسائل ، و ا جعال فهارس هلذا الديوانـحينماينـ، واحلبيب التجكيـاملختار التليل
.وعناوينها

اإلشتغال باإلختصار والترتيب : الصنف الخامس
، فإنه نظرا لضخامة مادة بعض كتب
، ختصارها وترتيبها تقريبا للفائدةوجد من الفقهاء من جلأو إىل ا

: الصنف
دالرمحان املعروف حبلولو ، لإلمام أيب العباس أمحد بن عبملسائل املختصرة من كتاب الربزيلا-1
، من أول العبادات ء منه الدكتور أمحد حممد اخلليفي، وقد حقق جز ، وهوتلميذ الربزيل)ـه898ت(

يف فتاويه )ـه1299ت(ما ذكرها الشيخ عليش ، ك141–119ص 2عيار املعرب يف ج وقد أوردها الونشريسي يف امل1
1/375
.م1995/ـه1426وقد حقق هذه الرسالة مفردة، أمحد بن عبدالكرمي جنيب، وقد طبعت سنة 2
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، ن اختصر فتاوى الربزيل أيضا، ومم1، كما صرح بذلك حمققه يف املقدمةال الشخصية
.2، والبوسعيدي البجائيبن حيىي الونشريسي صاحب املعيارأبو العباس أمحد

، غري مرتبة، حىت رتبها تلميذه، أبو )ـه903ت(راهيم بن هالل السجلماسي وقدكانت نوازل اب-2
اجلزويل املتوىف سنة مد ، ومجعها علي بن أمحد بن حم)ـه901(القاسم بن أمحد بن علي، املتوىف سنة 

.)ـه1049(
نوازل األحكام : الصنف السادس

من –نوازل األحكام –، ومعظم مؤلفيها يف مجع فتاوى القضاة واملشاورينويتخصص هذا النوع
األندلس منذ القرن ، وهو مما أحدثه األمراء واخللفاء ببني اخلصوماتالذين يتصدون للفصل القضاة 

، وهو أن يكون إىل جانب القاضي مفت خاص للشورى، حيث اختذوا من قرطبة دارا الثالث اهلجري
أعضاؤها خيتارون من ، وكان ، كما ستشريه القاضي يف النوازل املهمةي

: ، ومن أمثلة هذا الصنف3)ر املشاوَ ( ويسمى كل واحد منهم ،صفوة العلماء
.)ـه399ت(املعروف بابن أيب زمنني ، أليب عبداهللا حممد بن عبداهللامنتخب األحكام-1
.)ـه486ت(صبغ عيسى بن سهل القرطيب ، أليب األاإلعالم بنوازل األحكام-2

أمحد حممد اخلليفي، دار املدار : حتقيق، د بن عبدالرمحان املعروف حبلولو، أمحملسائل املختصرة من كتاب الربزيلا: انظر1
6، ص م2002، 1لبنان، طاإلسالمي، بريوت،

245شجرة النور ص : انظر2
105، عمر اجليدي ص مباحث يف املذهب املالكي: انظر3
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العنوان والنسبة : املبحث األول 

مصادر الكتاب وموضوعاته: املبحث الثاني

طريقة اجلامع يف عرض مسائل الكتاب : املبحث الثالث 

أمهية الكتاب:املبحث الرابع

منهج اجلامع يف النقل من نوازل ابن هالل: امساملبحث اخل

املنهج يف الفتوى :سادساملبحث ال

وصف نسخ املخطوط : بعاملبحث السا

منهج التحقيق: ثامناملبحث ال

صور املخطوط * 

لرابعالفصل ا

دراسة مسائل حممد بن عبد الرمحن التنالني التواتي
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العنوان والنسبة: المبحث األول
لنص على تسمية الكتاب يف ، أو غريها من املوضوعات اثري من املؤلفني سواء يف النوازلاعتمد ك

، ، وهم يفعلون ذمسيته كذا: ا بقوهلماملقدمة
مة قد يعرض هذا عادة على الورقة األوىل من الكتاب فقط دون ذكره يف املقدوألن وضع العنوان

.ب للسقوط من الكتاب مع طول الزمنألن الورقة األوىل معرضة يف الغال،العنوان للضياع

أشارا ، وإمنا مقدمة هذه النوازل تسمية للكتابومل يذكر يف كتابنا هذا ال اجلامع وال املرتب يف
أنه -حممد بن أمحد بن عبدالكرمي البداوي –، حيث ذكر املرتب هذا التأليففقط إىل موضوع 

سأل فيه الفقيه املذكور -عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطي-عبارة عن أسئلة وأجوبة خبط اجلامع 
فقد أفصح يف مقدمة -عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطي - ، أما اجلامع عاصره من العلماءبعض من 
.نوازل أهل عصره ومن تقدمهم بقليل، ومل يشر أيضا إىل تسمية للكتابئل أنه مجع بعض هذه املسا

، أو غريها من املصادر على تسمية عليها، سواء املرتمجني للشيختعثر يف املصادر اليت اطلعأومل 
يستغين عنها من مجع نوازل مفيدة ال يكاد " صرح بأنه ، غري أن بعض املرتمجني للشيخ بللكتا

.1"ته الصحراء اتصدر للفتوى يف ه

عبداهللا بن أيب مدين : م اجلامع هلذه الفتاوى وهو الشيخباسهذا الكتاب بعضهم وقد مسى 
أسئلة وأجوبة " مقدمة حتقيقه لنوازل الزجالوي األستاذ حممد جرادي يفحيث مساه ،التمنطيطي

تسمية ، وقد ذكر يف حبثه أنه مل يعثر له على "مسائل التمنطيطي " زهري قزان ، ومساه2" التمنطيطي 
" ، واختار له هذا االسم لورود هذه العبارة يف مواضع متعددة من كتاب يف املصادر اليت وقف عليها

.3"غاية األماين 
ان بن رمحمسائل حممد بن عبدال" له اسم ت، فقد اخرت على تسمية للكتابيرا لعدم عثور ونظ

:لسببني، وذلك "عمر التنالين التوايت 
.وضوع الكتاب هو النوازل والفتاوى، ألن م"مسائل "كلمة : أوال

103قطف الزهرات ص : انظر1
دين والشريعة ، كلية أصول السعاد سطحي: ، إشراف، أطروحة دكتوراهحممد جرادي: نوازل الزجلوي، دراسة وحتقيق: انظر2

حممد : ، مقدمة احملقق22م، ص 2011-ـه1432ري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة عة األم، جامواحلضارة اإلسالمية
جرادي 

160، 159حاضرة توات املالكية، زهري قزان ص : انظر3
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... ومسائل من البيوع... والصالةالطهارةمن مسائل : وكذلك تقسيم املرتب هلذه الفتاوى إىل
. إخل...ومسائل من اإلجارة... ومسائل من الضمان

هي حملمد لكتابالفتاوى املوجودة يف هذا األن أغلب، فعن إضافتها حملمد بن عبدالرمحانأما: ثانيا
.)مسألة 50حوايل ( بن عبدالرمحان بن عمر

مصادر الكتاب وموضوعاته: المبحث الثاني

مصادر الكتاب 
فتوى عند صاحبها صادر الم، فإن وراقها معدودة، وأئن كانت هذه الفتاوى صغرية احلجمل

الم املذهب املتقدمني أودعها مؤلفها من النقول املتصلة باملوضوع ما صدر عن أعمتنوعة، فقد
وجودة ، بل إنه يذكر يف بعض املسائل األبواب املريا ما يصرح املؤلف بأمساء الكتب، وكثواملتأخرين

د تتبع ، وعن، وأحيانا أخرى ينسب األقوال إفيها هذا النص
، وقد استعنت 1بعض املسائل وجد أنه ينقل بالواسطة دون التصريح بذلك

لكتاب ، وفيما يلي ذكر ألهم املصادر اليت اعتمد عليها احتقيقي للنص، وتقومي بعض أخطاء النسخ
:على سبيل التمثيل ال احلصر

.)ـه776ت (ليل بن إسحاق اجلندي ، خلخمتصر خليل-1
.)ـه386ت (ابن أيب زيد القريواين ، أليب حممد عبداهللا الرسالة-2
.)ـه240ت (عيد التنوخي القريواين لإلمام سحنون بن س، املدونة الكربى-3
.)ـه372ت ( القريواين الرباذعي ، خللف بن أيب القاسمةالتهذيب يف اختصار املدون-4
) ـه954ت(داهللا حممد بن عبدالرمحان احلطاب مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل أليب عب-5
.)ـه1099ت(لباقي بن يوسف الزرقاين ، لعبداشرح الزرقاين ملختصر خليل-6
.)ـه897ت(ن يوسف املواق ، أليب عبداهللا حممد بالتاج واإلكليل ملختصر خليل-7

هذه األقوال موجودة يف شروح خليل، وخاصة يف مواهب اجلليل للحطاب،، غري أن ملتقدمنيكثريا ما ينسب األقوال إىل كتب ا1
، ي منقولة عن مواهب اجلليل للحطاب، وهىل كتاب الزاهي واجلزويل والطرازفقد أتى املؤلف بأقوال ونسبها إ: ]13[انظر املسألة 

والدليل على ذلك أن هذه األقوال ونفس هذا الرتتيب الذي ذكره املؤلف موجودة يف مواهب اجلليل 
مل يصرح ، ولكنهمنقول عن احلطاب يف مواهب اجلليلل ابن ناجي وهو فقد ذكر املؤلف نص التهذيب وقو :  ]20[وانظراملسالة 

.بالنقل عن مواهب اجلليل
ذا القول هو البن يونس ، حيث يتبادر إىل الذهن أن هقول ابن يونس عن كتاب ابن املوازفقد ذكر املؤلف : ]9[وانظر املسألة 

.يف اجلامع، ولكنه منقول عن مواهب اجلليل
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.)ـه1101ت(شرح اخلرشي على خمتصر خليل، حممد اخلرشي -8
، أليب عبداهللا حممد بن أمحد بن غازي العثماين املكناسي حل مقفل خليلشفاء الغليل يف -9

.)ـه919ت(الفاسي
ن عمرو بن ، أليب عمرو مجال الدين ب)خمتصر ابن احلاجب الفقهي ( هات اجلامع بني األم-10

.)ـه646ت(احلاجب 
.)ـه520(الوليد ابن رشد القرطيب ، أليبالبيان والتحصيل-11
.)ـه386ت (ابن أيب زيد القريواين ، أليب حممد عبداهللا والزياداتالنوادر -12
.)ـه776ت(، خلليل بن إسحاق اجلندي )شرح خمتصر ابن احلاجب الفقهي ( التوضيح -13
.)ـه803ت(بن عرفة الورغمي التونسي ، حملمد هياملختصر الفق-14
.بكر حممد بن عاصمىي حممد بن أيب، أليب حيشرح ابن الناظم على حتفة احلكام-15
هللا بن ، أليب حممد عبداي بني أيديهم من العقود واألحكامالعقد املنظم للحكام فيما جير -16

.)ـه741ت(عبداهللا بن سلمون 
، أليب القاسم)ل من القضايا باملفتني واحلكام جامع مسائل األحكام ملا نز ( فتاوى الربزيل -17

.)ـه841ت(بن أمحد البلوي الربزيل 
.)ـه520ت(لوليد حممد بن رشد اجلد ، أليب افتاوى ابن رشد-18
،  تأليف أيب العباس وى أهل إفريقية واألندلس واملغرباملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتا-19

.)هـ 914ت ( بن حيىي الونشريسي أمحد
اد نورالدين علي بن أليب اإلرش، )ت الوردية يف الفتاوى األجهوريةالزهرا(فتاوى األجهوري -20

.)هـ1066ت(حممد بن عبدالرمحان األجهوري 

موضوعات الكتاب
، وال يوجد يف ع الفقهيةإن أغلب املسائل اليت بني أيدينا واملبثوثة يف هذا الكتاب هي من الفرو 

.هذه النوازل أسئلة تتعلق بالعقيدة أو احلديث أو التفسرب أو النحو أو غريها من الفنون
، حيث رتبه على األبواب فقد سلك فيه أغلب جامعي الفتاوىترتيب الكتاب وتبويبهأما عن 

، ...واجلعل واإلجارة واملوات ...األنكحة والبيوع والضمان واحلجرالفقهية من الطهارة والعبادات إىل
:على النحو اآليتوقد جاء ترتيب الكتاب

.)29عددها ( كاح ئز والزكاة والنمسائل من الطهارة والصالة واجلنا-1
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.)10عددها(مسائل من البيوع وما شاكلها -2
عددها(مسائل من الضمان واحلجر والوديعة والصلح واإلقرار واملساقاة والقسمة والشفعة والضرر -3

22(.
.)27عددها(مسائل من اإلجارة واجلعل واملوات -4

طريقة الجامع في عرض مسائل الكتاب: المبحث الثالث

:، حنو قولهاملفتني يف بداية املسألة غالبااجلامع للفتاوى أمساء يذكر: أسماء المفتين
، وإذا ذكر بعد املسألة األوىل اليت مساها 1وسألته يعين حممد بن عبدالرمحان بن عمر التنالين

. يقول يف املسائل اليت بعدها وسئل، أو وسئل أيضا، من غري ذكر امسه مرة أخرىبامسه فإنه 

حممد بن أيب : د بن عبدالرمحان بن عمر التنالين، فأحيانا يسميه ويكين والدهأما عن تسمية حمم
، ويف 3أبو عبداهللا حممد بن عبدالرمحان: وكنيته واسم والده، ويف بعض الفتاوى يذكره بامسه 2زيد

.4أبو عبداهللا بن عبدالرمحان: رى يذكره بكنيته فقط ويسمي والدهمسائل أخ
، قاله شيخنا 6، قاله شيخنا ابن عبدالرمحان5أخرى يسمي املفيت يف آخر املسألةوأحيانا 

.فأجاب... وسئل :وأغلب مسائل الكتاب جاءت على نسق، 7املذكور
.8، وينقل الفتوى دون كتابة سئل فأجابويف مسائل أخرى فإنه يكتب مسألة

:املفيت يف أول املسألة أيضايسمي ، فإنه الفتوى لغري حممد  بن عبدالرمحانوإذا كانت 
، وسئل عمر بن احلاج عبد الرمحان 9وسأل العالمة احلاج البلبايل والده الشيخ سيدي عبدالرمحان

1املسألة : انظر1
29،58املسألة : انظر2
80املسألة : انظر3
48املسألة : انظر4
17،32،41،47املسألة : انظر5
2املسألة : انظر6
4، 3املسألة  : انظر7
3،4،23،74،75،76املسألة : انظر8
12املسألة : انظر9
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، 4، وأجاب يعين ابن هالل3، وسئل سيدي احلاج البلبايل2، وسئل سيدي حممد الرمحوين1التنالين
مسائل بعدها - ابن هالل–نقل له ، أما إذا 6، وفيها يعين نوازل ابن هالل5، وسئل ابن هالل4هالل

.وسئل أيضا، ويف نوازله أيضا: بعدها فإنه يقول
أي يف بداية اجلواب،انا يسمي املفيت بعد ذكره للسؤالوأحي

.7احلاج البلبايل

، أو سئل عما يظهر فأجاب دون ذكر وأجاب: ملسائل ينقل اجلواب مباشرة بقولهويف بعض ا
. 8ؤالالس

: تعقيب الجامع على بعض المسائل
حيان يعلق ويعقب على ، فإنه يف بعض األع هلذه الفتاوى جواب أحد املفتنيعندما يورد اجلام

، وأحيانا أخرى يشري أو يؤكد جواب املفيت على املسألة، بعض املسائل، ويذكر خمالفته هلذا اجلواب
عرف تدخله يف ، وعادة ما يالعلماء الذين تكلموا فيهاىل وجود هذه املسألة يف كتب أخرى، أو إ

، أي انتهى جواب ، ويضع يف آخر املسألة انتهى، أو فائدةويصدرها بعبارة قلت،
لتمنطيطي ليس  جبامع للفتاوى فقط، ولكنه ناقد ، فعبداهللا بن أيب مدين االشيخ على هذه املسألة

:ف، وفيما يلي بعض تعقيباتهبصري، يقبل ويرد ويرجح ويضع
ويسوق دليال ، 9يؤكد اجلامع جواب احلاج البلبايل يف مسألة األرض اخلربة اليت جتاور أجنة عامرة-1

بايل بأن ، وقد قال احلاج البلوري اليت نقلها من فتاوى الربزيل، وهي فتوى السيآخر هلذه املسألة
اطالعه على اين قد ذكر فيها قولني مما يدل على، فأشار اجلامع أن الزرقاملسألة ذكرها الزرقاين

.املسائل اليت يكتبها

59املسألة : انظر1
46املسألة : انظر2
55املسألة : انظر3
33املسألة : انظر4
35املسألة : انظر5
36املسألة :انظر6
56،88املسألة : انظر7
27،40،50،53،66،71،73املسألة : انظر8
56املسألة : انظر9
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، وبعدها يعقب عن حممد بن عبدالرمحان التنالينالفتوىعبداهللا بن أيب مدين التمنطيطييذكر -2
، فالشيخ حممد بالدليل على القول الذي ذهب إليه، ويأيت املسألة وخيالف ما أفىت به شيخهعلى هذه

، وشبهه يلة البناء كي حتل سراويلها حرامعبدالرمحان يرى أن الزوج الذي يدفع الدراهم للزوجة لبن 
، ونقل كالم ابن عرضون ونقل هذا عن ابن احلاج يف املدخل، وعن شرح النصيحة الكافية، بالزنا

.ىل حترمي دفع الدراهم ليلة العرسالذي ذهب إ
وال : " رى جواز ذلك، واستدل عليه بعموم قوله تعاىلأيب مدين التمنطيطي يإال أن عبداهللا بن 

يزاد ، وقاس جواز ذلك أيضا على ما 24النساء " الفريضة جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
ذه ، ويف هورة الزنا تتميم للفساد واملعصيةبأن الذي يعطى يف ص: لبائع السلعة تطييبا خلاطره، وقال
، وإحلاق املسألة مبا يزاد لبائع السلعة أوىل وأظهر من إحلاقها بصورة املسألة تتميم للصحيح والطاعة

.1الزنا
: مع على هذه الفتوى وصدرها بعبارة، عقب اجلاى جواب الشيخ حممد بن عبدالرمحانبعدما انته-3

واليت ميكن أن ، بواب املوجودة فيها هذه املسألةفائدة
ى املرشد يف كتاب ، وهي مراجعة شرح الزجالوي عليطلع عليها السائل، أو املطلع على هذه الفتوى

.2"إطعام عشرة مساكني لكل مد : " طاب يف باب اليمني عند قول خليل، واحلالزكاة
بن عبدالرمحان على سؤال واحد فقط، وال جييب عن ، فيجيب حممد يكون يف املسألة سؤالني-4

، وجييب هو على السؤال أيب مدين التمنطيطي ينبه على هذاعبداهللا بن -اجلامع-، ولكن الثاين
يتكلم عليها الشيخ املنقول عنه، واألظهر ، ملل عن سكناهاـا دارا تفضـوقولن: " ولـي، حيث يقـاملتبق

."3فيما ذكرناه
، نبه على منطيطي جواب ابن هالل يف املسألةبن أيب مدين التعبداهللا-اجلامع-عندما ساق -5

يقف على ، وملن عرفة وشرح املنجور على املنهاجوهي يف اب: مصادر أخرى حيث قالوجودها يف
.4، فاعرتض على فقهائنا التواتينيذلك كله بعض من لقيناه

28املسألة : انظر1
22املسألة : انظر2
75املسألة : انظر3
76املسألة : انظر4
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لة يف دالرمحان باستحقاق الغعبداهللا بن أيب مدين التمنطيطي فتوى حممد بن عب- اجلامع–نقل -6
الغيبة ، لكن اجلامع نبه على هذهن هذا احلبس على غري معينني، إذا كااملدة اليت غاب فيها الشخص

.1، أما غيبة اإلنقطاع فال غلة له كما هو معلوم عند فقهاء تواتإذا كانت على نية الرجوع

ات السفلى وين ومن معه من فقهاء تو ساق اجلامع عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطي فتوى الرمح-7
.لرمحان خالفهم وأفىت بنفوذ البيع، وقال بأن شيخه حممد ابن عبدابنقض البيع ورد اجلنان

طي جواب شيخه حممد بن عبدالرمحان، واستدل عبداهللا بن أيب مدين التمنطي-اجلامع–وقد أكد 
حياز عنه جنانه وال يعلم وهو صواب إن شاء اهللا إذ ال ميكن الصحيح احلاضر أن : على ذلك بقوله

شار إىل من ، وأص العموم يف كالم ابن اهلندي، وغريه، وهو مذهب مالك، والعادة ختصبه عادة
.2، واملواق يف التاج واإلكليلتكلم على هذه املسألة، وهو ابن عرفة يف خمتصره، وشرح ابن الناظم

، جبواز أخذ الذهب عن -مل يسمهم –فتوى لبعض العلماء ، يسوق اجلامعنص السؤاليف -8
رف رأس املال يوم املعاملة ، إذا زاد الصرف املأخوذ عن صولو كان رأس املال دراهم،املسلم فيه

.الثلث
ا يم، وقد أتى بنصوص للعلماء من املدونة وشروحها والنوادر فد نقل اجلامع هذه الفتوى ليفندهالق

.نقل عنه ابن الناظم وابن سلمون، وغريهم
، وأتى هب إليه تلميذه يف هذه املسألة، وأفىت باملنعوقد أكد الشيخ حممد بن عبدالرمحان ما ذ

": نص من التوضيح ليعزز ما ذهب إليه، وقالب
. 3"باجلواز

أهمية الكتاب:المبحث الرابع
، حيث حفظ لنا خ عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطييرجع الفضل يف تدوين هذه الفتاوى إىل الشي

، بن عبدالرمحان التنالين ألول مرة، كما حفظ لنا امسه هو أيضام شيخه حممد ـذا التأليف اسـيف ه
عددا -يعبداهللا بن أيب مدين التمنطيط–، كما ضم اجلامع يقاته وتعقيباته على بعض املسائلبتعل

ن فتاوى أعالم ، كما ضم إليها عددا م)21وعددها (وى اليت نقلها من نوازل ابن هالل، من الفتا
:توات البارزين وهم

80املسألة : انظر1
88املسألة : انظر2
39املسألة: انظر3
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.)7وعددها (عبدالرمحان البلبايل فتاوى القاضي احلاج حممد بن-
.)والد املؤلف(عبدالرمحان بن عمر فتوى واحدة ل-
.)5وعددها(املهداوي ان التنالينفتاوى عمر بن عبدالرمح-
.)2وعددها (فتاوى حممد الرمحوين -
.للزجلويفتوى واحدة-

وتعد إجابة فقهاء توات على النوازل مبثابة مدونات فقهية تبني منهجهم التطبيقي يف تقرير 
ا ل اليت عرضت عليهم واستفتوا فيهااألحكام الشرعية يف املسائ

أقوال ، ومدى اطالعهم علىومذهبهم يف فه
.ومؤلفات العلماء

خ عبداهللا بن أيب كما كشف هذا التأليف النقاب عن بعض األخطاء اليت وقع فيها املرتمجون للشي
ومن خالل هذا التأليف ميكننا التعرف على بعض عادات وأعراف أهل توات 1،مدين التمنطيطي

،  وذلك باإلطالع على بعض الفتاوى اليت تتحدث عن ما جرى به العرف أو العمل يف املنطقة
العرف جرى يف ألن" ، ]56" [كان العمل جاريا عندهم " ،]49" [أما مخاسة بالدنا : " كعبارة

.، وغريها من العبارات]83" [بلد املعطي 

، ومن األمثلة جتماعية يف منطقة تواترخيية واإلوقد اشتمل هذا الكتاب على بعض األحداث التا
البساتني عن أحكام املياه ، حيث يكثر سؤال أهل تاريخ الفقارات وعن اخلماسعلى ذلك ما يتعلق ب

، وحماولة إجياد حلول لتلك القضايا واملسائل باستخراج احلكم الشرعي والسقي، وعن أحكام اخلماس
.األصولية واملقاصد الشرعيةقواعد املناسب هلا وفق األدلة الشرعية وال

منهج الجامع في النقل من نوازل ابن هالل: الخامسالمبحث 

بأنه مجع نوازل ، حيث صرح يف املقدمة لفتاوى منهجه يف مجع هذه النوازللقد حدد اجلامع هلذه ا
ها جم فل النص في، أو فتاوى أغيطلع عليه إال احلفاظ املمارسني، أو وقع ولكن المل يقع فيها النص
مبعىن " غريبة " قوله –اجلامع –، وقد فسر تاوى الغريبة، ورمبا أورد فيها بعض الفغفري من العلماء

.يوقف عليها إال بعد الكد الكثريأنه ال

ـه1231، يف حني أنه تويف سنة ـه1333، وتويف سنة ـه1289أنه ولد سنة : حيث قالوا1
.واله ملا عرفنا تاريخ وفاته بدقةوزالت اآلخرين بقد ما هو التنبيه على أمهية الكتاب الذي ل



58

غلب هذه الفتاوى هي يف ، ونشري إىل أن أفتاوى متفرقة من نوازل ابن هاللوهلذا فقد اختار
، رى ينقل جزءا منها، وأحيانا أخان أحيانا ينقل املسألة كاملةفك،املعامالت، أما منهجه يف النقل

، وأحيانا يقتصر يف املسألة بنقل القول صرة أو باملعىن وال ينقلها حرفياوكثريا ما ينقل املسائل خمت
:ه يف النقل من النوازل اهلاللية، وهذه أبرز مالحماملشهور وال يذكر األقوال األخرى

، ل اجلواب مباشرة دون ذكر السؤال، وذلك بنقمن نوازل ابن هالل خمتصرةملسألةينقل اجلامع ا-1
وال يقسم الزرع " ، وإمنا ينقل جزءا من اجلواب كما يف مسألة  ن اإلجابة نفسها ال ينقلها كاملةبل إ

."1جزافا وال بظرف

وهذا اجلزء الذي ، سألة من النوازل اهلاللية خمتصرة، وذلك بنقل جزء من احلوابينقل اجلامع امل-2
ي بقية ، وهاألخرى املوجودة يف هذه املسألة، دون ذكر األقوالقله هو القول املشهور يف املسألةن

مسألة  من اشرتى خنلة : األقوال األخرى يف املذهب، وال ينقل دليل القول املشهور، ومثال ذلك
، ، وساق دليل القول املشهوريف هذه املسألة وذكر ثالثة أقوال، فابن هالل فصل ...2مثمرة بثمن

ا ذكر يف هذه ، كم"له ابتداءا ال جيوز أخذه قضاءا أن كل ما ال جيوز عم" كرهاالقاعدة اليت ذ يوه
كل ما ال : " املسألة سبب اخلالف، وهو اخلالف يف مراعاة اإلتباع، وذكر القاعدة يف ذلك وهي

.3"تأخذه بدال من حقك ، واله بيعك فال تعمل به عند قبض مثنكجيوز أن تعقد علي

درج حتتها سؤال آخر أو تن–املسألة - ، وهي يف األصل املسألة من نوازل ابن هاللينقل اجلامع -3
ن الشيخ يقتصر على سؤال واحد فقط، وال ينقله كامال، وإمنا ينقله خمتصرا، مث يسوق ، لكعدة أسئلة

وسئل ابن هالل يف أناس ذحبوا بقرة : مسألةاجلواب هلذا السؤال، ويرتك بقية األسئلة األخرى، كما يف
.4اشرتوها بطعام ألجل

ينقل ، وال ر جزء من اجلواب على هذه املسألةيقتصر اجلامع يف نقله لبعض املسائل على ذك-4
...5من حبس واستثىن ثلث الغلة: اجلواب كامال كما يف مسألة

52املسألة : انظر1
32املسألة : انظر2
، ص م2013/ـه1434، 1مركز جنيبويه، ط،أمحد بن عبدالكرمي جنيب: هالل، ابراهيم بن هالل، حتقيقنوازل ابن: انظر3
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إن  : كما يف مسألة،  منا ينقل اجلواب مباشرةع أحيانا السؤال الذي يف املسألة، وإال ينقل اجلام-5
1...

من السؤال ويصله ، ولكنه يف هذه املرة يقتصر على جزءجلامع املسألة من نوازل ابن هالليذكر ا-6
...2وأجاب على الوكيل على األخذ بالشفعة: باجلواب مباشرة، كما يف مسألة

: ، كما يف مسألة)يتصرف فيه ( قل السؤال باملعىن ، ويننوازل ابن هاللجلامع املسألة من قل اين-7
...3وسئل عن شخصني اشرتكا يف ساقية

هذه املسألة ختالف قول ابن هالل،  ، مث يأيت بأقوال أخرى يفينقل املسألة من نوازل ابن هالل-8
يف املسجد حيث أفىت ابن هالل بوجوب األجرة على كل من يف البلد يصلي : ]68[كما يف املسألة 

، إال أن اجلامع أشار ومل جيد أهله من يؤم فيه حمتسبا،أم ال من البالغني، إذا مل يكن للمسجد حبس
،إىل وجود قول آخر يف هذه املسألة وهو أنه ال جيرب على 

.4ونقلها عن ابن سلمون

المنهج في الفتوى: السادسالمبحث 

:اإلفتاء من المذهب المالكي
جيد أن املفتني –بل حىت غريه من كتب النوازل املالكية األخرى –إن املتصفح لكتابنا هذا 

،  سواء من املتقدمني أو املتأخرين،دلون بأقوال أئمة املذهب املالكين يف أغلب املسائل يستـاملالكيي
كاملوطأ واملدونة والتهذيب والبيان والتحصيل والرسالة البن أيب زيد والتنبيهات املستنبطة والتبصرة 

، وعدم خروجهم واملعيار املعرب وفتاوى الربزيل، وغريها من املصادر األخرىللخمي وشروح خليل
، األخرى، إال أن هذا ال يعين عدم ذكرهم للمذاهبالبةلكي يف اإلفتاء هو السمة الغعن املذهب املا

.بأقوال يف مذاهب أخرى، وهو يف احلقيقة نادرفأحيانا يدعمون 

85املسألة : انظر1
53املسألة : انظر2
61املسألة : انظر3
68املسألة : انظر4
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ف يف املذاهب خبصوص ، إىل وجود اختال1فقد أشار حممد بن عبدالرمحان يف مسألة تلقني امليت
."اختلف فيها فقهاء املذهب" أنه ، فقد أشار فقط إىل هذه املسألة، إال أنه مل يذكر أقواهلم

، وهذا عندما سئل عن املتيمم حيدث عض املسائل أقوال مذاهب أخرىويسوق أحيانا أخرى يف ب
من ، وذكر، فقد ذكر قوال يف هذه املسألة، وهو بطالن التيمم2بعد الضربة األوىل وقبل مسح الوجه

، وذكر معهم الغزايل وابن حجر من فقهاء الشيخ سامل والزرقاينذهب إىل البطالن من املالكية، وهو 
واإلستئناس ال على سبيل الشافعية إال أن قول الغزايل وابن حجر أتى به على سبيل التأكيد

.التأسيس

، فقد أجاب عن مخاسة قليد املذاهب األخرى إال للضرورةبل إن حممد بن عبدالرمحان ال يرى ت
وز على من ج-حممد بن عبدالرمحان –، ومل يقف ع فيها املساقاة واملزارعةا اجتم، بالد توات

لى فلوقلدا للضرورة كان أوىل"، اجتماعهما إال أمحد وأبو يوسف
.3"وهو قائل مبنعها فهم مأثومون، مذهب مالك

التخريج على أقوال أخرى في المذهب 
ملسألة على أقوال ، فإن الشيخ حممد بن عبدالرمحان خيرج هذه انص صريحإذا مل يكن يف املسألة 

فقد سئل حممد  بن ، 4، وذلك بنقل جكم هذه املسألة إىل أخرى تشبههاأخرى يف املذهب
ط الشيخ بطالن التيمم ، وقد رب5عبدالرمحان عن املتيمم حيدث بعد الضربة األوىل وقبل مسح الوجه

:ملسألة على قولني يف املذهبهذه ا، وقد خرج مبحل النية
أن النية عند الضربة : التيمم باطل، ويستأنف الضربة، وهو الذي يأيت على قول من قال: القول األول

.هذا القول، بأنه ظاهر املذهب عنده، وقد رجح الشيخ األوىل

]21[املسألة : انظر1
]15[املسألة : انظر2
]49[املسألة : انظر3
، أي بيان رأي اإلمام يف املسائل اجلزئية اليت مل يرد عنه فيها نص عن يداإلستنباط املق: خريج يف غالب استعمال الفقهاء هوالت4

.أو بإدخاهلا حتت قاعدة من قواعده، ا يشبهها من املسائل املروية عنهطريق إحلاقها مب
اصول / 12، ص ـه1414عقوب الباحسني، مكتبة الرشد، السعودية الرياض، ط التخريج عند الفقهاء واألصوليني، ي:انظر

2/1080، م1986-ـه1406، 1الفقه اإلسالمي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط
]15[املسألة : انظر5
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النية أن: قالالتيمم صحيح، وال حيتاج إىل جتديد الضربة، وهو الذي يأيت على قول من : القول الثاين
.عند مسح الوجه

:اإلفتاء بما جرى به العمل
البا، ، وكان أهل فاس يأخذون بعمل األندلس غف بفقه العمليات يف بالد األندلسظهر ما يعر 

هلم يف السياسة منذ زمن ، مث صار هلم عمل خمصوص بعد استقالويقدمونه على عمل القريوان
بقول ، وهو أن يعمد بعض القضاة إىل احلكممل الفاسيابتداء ما يسمونه بالع، فهذااملوحدين

:وهو نوعان،1، أو حنو ذلكخمالف للمشهور درءا ملفسدة، أو جلبا ملصلحة، أو مراعاة لعرف سائد
.أو العرف اخلاص ببلد أو قطر معنيوهو العمل : العمل احمللي-1
، أو سدا نظرا لتحقيقه مصلحة عامةمل الذي يعم كل األزمنة واألمكنة، وهو الع: العمل املطلق-2

.2لذريعة أو عرف عام

لعمل أو العرف يف ، وهي إشارة  إىل ما جرى به اهذه املسائل عبارات تتكرر كثرياوهلذا جند يف
كان " ،  4"والناس اليوم خيرجون مناب الزكاة رطبا " ، 3"كانوا يفعلون ذلك : " منطقة توات مثل

، وهذه ...7"أما مخاسة بالدنا " ، 6"العرف جرى يف بلد املعطي ألن" ، 5"العمل جاريا عندهم 
:هذا الكتاب على ما جرى به العملوهذه بعض األمثلة يف

، بأنه مر عن اجلنب إذا كان فرضه التيممفقد سأل احلاج البلبايل عبدالرمحان بن ع: ]12[لة املسأ
منفردا، أو لإلستماع إىل علم مثال، ل املسجد لغري الصالة يف اجلماعة، بل ليصليال جيوز له أن يدخ

.

2/464، م1995-ـه1416، 1الفكر السامي، حممد بن احلسن احلجوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: انظر1
البحوث اإلسالمية وإحياء الرتاث، اإلمارات العربية املتحدة، ، دارد ابراهيم علي، حمماصطالح املذهب عند املالكية: انظر2

398- 397، ص م2000-ه1421، 1ديب، ط
12املسألة : انظر3
22املسألة : انظر4
56املسألة : انظر5
83املسألة : انظر6
49املسألة : انظر7
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:]56[املسألة 
، فشكى أرباب العامرة من األرض اخلربة يل عن أرض خربة جتاور أجنة عامرةفقد سئل احلاج البلبا

.فهل تباع عليهم جربا أم ال ؟،بأ
.ذي أفىت به شيخه أبو زيد بن بعمر، وهو الفأجاب بأن الصواب عدم اجلرب

، وهو الذي مال إليه ندهم باحلكم باجلرب بعد املناداةوأما فقهاء متنطيط فكان العمل جاريا ع
.لقاضي عمر بن عبدالقادر التنالينا

: ]83[املسألة 
ى للمسجد بطست ومل يقيد ذلك بلفظ، دالرمحان وكذا والده فيمن أوصأفىت الشيخ حممد بن عب

، ألن العرف جرى يف بلد املعطي أن الطست املوصى به فإن الطست املوصى به يكون حبسا
ال يقصد إال ما يعرف يف عرف بلده، ، وألن املوصي أيضا جد يتوضأ فيه الناس ويتطهرون فيهللمس

وقاسم ، ا على هذه املسألة بالعمل الفاسي، وفتوى القابسيلو ، وقد استدوإن قصد غريه قيد ذلك
.العقباين يف املعيار

وصف نسخ المخطوط: السابعالمبحث 
و ، خزانة احلاج أمحد الشيخ بأنزمجرينسخة ، خطوط على نسختنياعتمدت يف حتقيقي هلذا امل

ائل غري موجودة يف النسخة كما ختتص كل نسخة مبس. ية توجد خبزانة البكريني بتمنطيطالنسخة الثان
.األخرى

نسخة الحاج أحمد الشيخ بأنزجمير: النسخة األولى
"ن"هلا حبرف توهي اليت رمز 

جيدة: احلالة
مغريب مبداد أسود واضح ومقروء: اخلط

13: عدد األوراق
سم19.5×27.5: املسطرة

29و 27بني : عدد األسطر يف الصفحة
15حوايل : الواحدعدد الكلمات يف السطر 

جمهولة الناسخ وتاريخ النسخ
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، أما وعناوين ملسائل، على تعليقات وشرح لبعض املسائلحتتوي  األوراق الثالثة األوىل: اهلوامش
.األوراق املتبقية فهوامشها خالية

قال الشيخ  اإلمام ،اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبهوصلى، بسم اهللا الرمحان الرحيم: بدايتها
أبو عبداهللا سيدي حممد بن املرابط سيدي ، والعالمة الشامخ املنيف، الشأن العفيف، البحر اهلمام

أمحد البداوي بن العالمة سيدي احملضي بن العالمة القاضي أيب املكارم سيدي عبد الكرمي بن القطب 
.اخل...احلمد هللا رب العاملني : ريعة واحلقيقة الشيخ سيدي البكرياجلامع بني الش
انتهى كل ذلك من . ن عمرأفىت مبقتضاه شيخ شيوخنا أبو زيد سيدي عبد الرمحان ب: ... 

.بن عمنا سيدي أمحد البداوي انتهىخط الربكة الفقيه ا
. 40إىل املسألة 30تنفرد هذه النسخة عن األخرى باملسائل من -

نسخة خزانة البكريين بتمنطيط : النسخة الثانية
"ت"رمزنا هلا حبرف وهي اليت 

جيدة : احلالة
مغريب مبداد أسود دقيق  : اخلط

9: عدد األوراق
18×24.5الطول : املسطرة

31و 30بني : عدد األسطر يف الصفحة
19و 17بني :عدد الكلمات يف السطر الواحد

.ألوراق على تعليقات لبعض املسائلحتتوي ا:الهوامش
يف بعض األحيان تعاد كتابة املسألة كاملة يف اهلامش كما هي، ويففيها تلخيص لبعض املسائل-

.املنت
.جمهولة الناسخ وتاريخ النسخ

وسلم تسليما، قال ، اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبهوصلى، بسم اهللا الرمحان الرحيم: بدايتها
سيدي حممد بن أبو عبداهللا، والعالمة الشامخ املنيف، الشأن العفيف، الشيخ اإلمام البحر اهلمام

املرابط سيدي أمحد البداوي بن العالمة سيدي احملضي بن العالمة القاضي أيب املكارم سيدي عبد 
.اخل...احلمد هللا رب العاملني : ريعة واحلقيقة الشيخ سيدي البكريالكرمي بن القطب اجلامع بني الش

 :.
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انتهى كل ذلك من خط . أبو زيد سيدي عبد الرمحان بن عمرأفىت مبقتضاه شيخ شيوخنا ... 
.بن عمنا سيدي أمحد البداوي انتهىالربكة الفقيه ا

.64إىل املسألة 46تنفرد هذه النسخة عن السابقة باملسائل من -
منهج التحقيق: الثامنالمبحث 

، وسعيت إلخراج الفتاوى  "طريقة النص املختار: "فهوتحقيق أما عن املنهج الذي اخرتته يف ال
ما وكتبت يف منت الكتاب كاملة، وذلك باإلستفادة من الزيادات اليت متيز كل نسخة عن األخرى، 

منها للمنت ما كان أنسب للسياق وأصح ت، وإذا اختلفت ختري عند اإلتفاقأمجعت عليه النسختني 
ما خالف ذلك مما له تدي عبارته، وأثبيف اإلستعمال على الوجه الذي يفصح عن رأي املؤلف ويؤ 

.1أمهية يف اهلامش
خطوات تحقيق النص 

.وحتليته بعالمات الرتقيم والوقف،فق قواعد الرسم اإلمالئي املعاصركتابة النص و -1
امش إىل ما وجد يف ، مع اإلشارة يف اهلمبينا ما بينها من فروق إن وجدتالنسخاملقابلة بني -2

.عىن، غاضني الطرف عن الفروق اليت ال تؤثر يف املالنسخة األخرى
، مع اإلشارة بات أصوب العبارات يف منت الكتاب، وإثيح بعض األخطاء الواقعة من النسختصح-3

.ةمش إىل ما وجد يف النسخة األصلييف اهلا
مبعكوفتني لتمييزه عن منت الكتاب، وأنه من وضع ، وحصر كل منها إضافة عناوين للمسائل-4

.احملقق
.م بني معكوفتني، ووضع األرقاترقيم املسائل-5
ف بذكر رقمها مسبوقا باسم ، وخترجيها من املصحف الشريز اآليات القرآنية وضبطها بالشكلمتيي-6

.السورة
، وإذا كان احلديث يف الصحيحني أو املوطأ اكتفيناة الواردة يف الكتابحاديث النبويختريج األ-7

ذكورة نبني درجته عند أهل ، أما إذا كان احلديث يف غري الكتب املبذكر رقم احلديث والصفحة واجلزء
.احلديث

، نصالتعريف باألعالم املذكورين يف ال-8
.آثارهموبعض 

.ىل املصادر املتاحةل قدر اإلمكان بالرجوع إالنقول واألقواعزو-9
. الرجوع إىل مصادر الكتابوقد ساعدين على إصالح بعض أخطاء النسخ 1
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.مضة اليت حتتاج إىل شرحاملصطلحات الفقهية والكلمات الغاشرح-10
.املسائل اليت حتتاج إىل تفصيل، تتميما للفائدةالتعليق على-11
:فهارس متنوعةيل الكتاب بتذي-12

آليات القرآنيةفهرس ا-
حاديث النبويةفهرس األ-
ملسائل الفقهيةفهرس ا-
عالمفهرس األ-
صادر واملراجعفهرس امل-

رموز وإشارات
:قي مبمجموعة من الرموز واإلشاراتوقد استعنت يف حتقي

رموز النسخ املعتمدة ، ت ن
الصفحة : ص
الطبعة : ط
التاريخ اهلجري : ه
التاريخ امليالدي : م
للفصل بني اجلزء والصفحة : /
للفصل بني أرقام الصفحات : -

.، ولألرقام أيضااحملققمن لعناوين املسائل أو الزيادات من النسخ األخرى أو : [ ]
يف املنت اىل آخره : اخل
 :حلصر اآليات القرآنيية

/ / :
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)ت(الصفحة األولى من النسخة 
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)ت(من النسخة ةالصفحة األخير 
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)ن(الصفحة األولى من النسخة 
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)ن(الصفحة األخيرة من النسخة 
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النص احملقق
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بسم اهللا الرحمان الرحيم

1]وسلم تسليما[ وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه

عبد اهللا سيدي ، أبوالشأن العفيف، والعالمة الشامخ املنيف2،قال الشيخ اإلمام، البحر اهلمام
بن العالمة سيدي احملضي ابن العالمة القاضي أيب املكارم حممد بن املرابط سيدي أمحد البداوي 

:3البكريسيدي عبد الكرمي بن القطب اجلامع بني الشريعة واحلقيقة الشيخ سيدي
، األمني، وعلى آله وأصحابه أمجعني، والصالة والسالم على  سيدنا حممـد احلمد هللا رب العاملني

:   ، وبعدتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدينوعلى ال
فقد وقفت على بعض أسئلة وأجوبة  يف أوراق متفرقة خبط العالمة النبيه  الناسك الوجيه  سيدي 

، سأل مدين التمنطيطيعبد اهللا بن السيد أيب
، هذه األوراقالعلماء األجلة البدور، فأردت أن أقيدها يففيها الفقيه املذكور بعض من عاصره من

، ومن ولكالم هذا السيد وأمثاله مشتاق، أنا ومن هو مثلي مزجى  البضاعةبه 4أنتفعوأرتبها ترتيبا 
يل ولكل من نظر فيه بعني اإلنصاف، وكان له بإتباع  احلق اتصاف، ونص مـا اهللا أسأل النفع به 

لبعض نوازل أهـل عصرنا، ومن قبلهم بقليل، مما مل يقع هذه ترمجان: وجدته، ومن خطه احلسن نقلته
يه بعض فتاوى من ف5أورد، و رمبا  إال احلفاظ املمارسني، أو وقع ولكن ال يطلع عليه النص فيه
لنص فيها من العلماء اجلم ، أو أغفل ايوقف عليها إال بعد الكـد الكثريتقدمهم

.، ومن اهللا أسأل النفع  به لكل ناظر، وخصوصا مـن كان بتحري اإلنصاف عابرالغفري

. ن:اقطة منالعبارة س1
العلي: يقتضي النص وجود كلمة ناقصة وهي2
ة السبت ، ولد رمحه اهللا ليليدي احملضي سيد عبدالكرمي البكري، مرتب هذه الفتاوىهو الشيخ حممد بن أمحد البداوي بن س3

أخذ ،والتجويد، فارس على املنابر، ضابطا ألحكام التالوة هـ، الفقيه احلافظ، عاملا بالنحو والصرف1228ذي احلجة سنة 18
عتيق بأوالد علي بن موسى بتمنطيط، ، توىل خطابة اجلامع البدالعزيز بن عبدالرمحان البلبايلوع، عن والده الشيخ أمحد البدوي

ام ، تويف يف عنفوان شبابه بني تيدكلت واغدامس عندما كان قاصدا بيت اهللا احلر يةوتصدر فيه للتدريس والفتوى، ورتب نوازل الغن
: المة حممد بن حممد اجلزويل بقوله، وقد رثاه العسنة33هـ، وعمره 1261ألداء فريضة احلج سنة 

.ا           حمدا حين له القريبأقول وقد فقدنا شيخا مهام
107التاريخ الثقايف إلقليم توات ص / 166وأعالمها ص النبذة يف تاريخ توات : انظر

أنفع :تيف4
ورد : نيف 5
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كاحالصالة والجنائز و الزكاة والنمسائل من الطهارة و 
من أسئلة السيد املذكور 

]ر على ثوبه ماء سقط على األرض يطاتمن [ -1
بن الشيخ السيد حممد ،وسألته أيضا يعين الشيخ العالمة، البحر الفائض الفهامة، شيخ شيوخنا

:دي عبد الرمحان بن عمر التنيالين، سيالكبري، العالمة الشهري
، فطار من ذلك املاء قطرات على فيه ماءعن رجل جلس يف الطريق، فمر عليه إنسان بوعاء 

، والطريق املذكور الغالب من الرتاب على ثياب  ذلك الرجلالرتاب، مث طارت تلك القطرات مبا معها
؟غسل ما سقطت عليه أولئك القطرات، أو ال جيبعليه النجاسة، فهل جيب على الرجل

.فالعني النجاسة يف تلك القطرات غسل، وإال1]إذا رأى: فقال [

]من ال يقدر على غسل جسده من النجاسة [ -2
وب غسل الثعليه، جيبيقدر على غسل جسده لضرر كان بهمن تنجس ثوبه وجسده وال:مسألة

.، قاله شيخنا ابن عبد الرمحانلوجوب تقليل النجاسة ما أمكن
]معنى مالزمة السلس ومعنى مالزمة الريح [ -3

.، أن ال خيلو الذكر عن بلة2معىن مالزمة السلس:مسألة
.يف أثر شيء، قاله شيخنا املذكور، غفر اهللا له3]شيء[، أن يكون ومالزمة الريح كذلك

]من يضر به الريح وال يخرج إال باختياره [ -4
به الريح وال خيرج إال باختياره، فإنه كالسلس، قال ذلك شيخنا املذكور، أدام اهللا الذي يضر:مسألة
.هالنفع ب

إذا راى) يف(فقال :تيف 1
وقد يطلق السلس على ، ذي أو مين أو ودي أو غائط أو ريحاسرتسال اخلارج بدون اختيار من بول أو م: السلس عند الفقهاء2

. اخلارج نفسه
.25/187م 1983-ـه1404: 2وزارة األوقاف والشؤؤن اإلسالمية، الكويت، طإصدار ،املوسوعة الفقهية: انظر

شيئا:نيف3
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]الرجل يعرق في الثوب النجس [ -5
، وحتقق أو ظن  عمن لبس ثوبا جنسا يف وقت العرق، فعرق حىت تقاطر العرق من جسده:وسئل

أم كذلتتنجس، فهل ابتلت بلال ال يزيل احلكمظنا قريبا من العلم  أن النجاسة 
.  ال؟

ينجس ما القى ذلك احملل ، فإنه/1/وأما من عرق يف ثوب جنس، وعني النجاسة باق فيه:فأجاب
واهللا ، 2إخل،"ل عني النجاسة بغري املطلق ملولو زا: "1، و يفهم ذلك من قول املختصرمن بدنه

.أعلم

]   فضالت الزرزور الذي يأكل النجاسة ويسكن المسجد [-6
، وجبوارهبعض حيطانه4، يف مسجد سكن الزرزور3احلاج البلبايلأجابين شيخنا سيدي : مسألة

، ت  الزرزور، و جند يف املسجد املذكور بعض فضالمراحيض يتحقق دخول الزرزور فيها، وأكله منها
؟الذي يأكل يف املراحيض املذكورةوال ندري هل هي من

.أي الفضالت املذكورة ليست  بنجسة

إنه حوى مائة: يه الفروع الكثرية من كتب املذهب، حىت قيل، مجع فوهو خمتصر يف الفقه املالكي: يقصد بذلك خمتصر خليل1
رر ، وقد اعتىن به العلماء ووضعوا له الشروح واحلواشي والطألف مسألة منطوقا ومثلها مفهوما، واقتصر فيه على ما به الفتوى

. واالختصارات والنظم منذ ظهوره
.وما بعدها437مد ابراهيم علي ص ، حماصطالح املذهب عند املالكية: انظر

" طلق مل يتنجس مالقي حملها و لو زال عني النجاسة بغري امل" قال خليل 2
.18، ص م2005-ـه1426، 1قاهرة، ط، الأمحد جاد، دار احلديث: ، خليل بن إسحاق اجلندي، حتقيقخمتصر خليل

26انظر ترمجته ص 3
.                    رزور بضم األول طائر من العصافري، مسي بذلك لزرزرته أي تصويتهالز 4

ي طبعة ، الدمري الكربىحياة احليوان / 4/323، ابن منظور  ،  لسان العرب1/252زر : الفيومي، مادةاملصباح املنري، :  انظر
.447، ص islamicbook.ws، 2010الكرتونية 
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]في ثوب نجس ليس بشيء من قال العرق [-7
من : 1، وهو التاديلشروح الرسالةعما نسبه بعض الطلبة لبعض: وسئل الشيخ سيدي حممد املذكور

.انتهى، من عرق يف ثوب جنس فال شيء عليهأن
؟هل هو صحيح أم ال

نصوا على أن من استجمر ، نعمر عن بعض شروح الرسالة فال أعرفهوأما ما ذك:فأجاب
. 3عن الشارح 2، نقله احلطابباألحجار، مث عرق احملل، أنه ال يضر الثوب، ألنه أثر معفو عنه

]الجنب المريض يتيمم وينام في المسجد[ -8
؟ ن يرقد فيه وقت جواز النوم أم ال، فهل جيوز له أن جنب مريض دخل املسجد بالتيممع:وسئل
ر مقيما ، فصاوأما اجلنب املذكور، فال جيوز له النوم يف املسجد؛ ألنه إذا نام انتقض تيممه:فأجاب

.   يف املسجد على غري طهارة

]المسجد ناويا به صالة الفرض بابالجنب يتيمم في [-9
إما عمدا مع تذكاره دخول املسجد، ،فم املسجد ناويا به صالة الفرضعن جنب تيمم يف:وسئل
4الباقيلينظر الشيخ عبدو ،هل تصح صالته به الفرض أم ال تصح، لفعله به مستباحا قبله، فهواأو س

، إماما يف أصول الفقه، كان صدرا يف العلماء ذا عفة ودينو ، كان فقيها فاضال متفننا، د بن عبدالرمحان التاديل الفاسيهو أمح1
له شرح على ، ورحل إىل املدينة النبوية فاستوطنها ، والعربية واحلديث مستحضرا للفقهيف األدبمشاركا 

الديباج : انظر.ه741تويف سنة ، على التنقيح للقرايف تقييد مفيدوله شرح عمدة األحكام يف احلديث وله، رسالة ابن أيب زيد
138املذهب ص 

زكريا : خرج آياته وأحاديثه، ضبطه و الرمحان املعروف باحلطاب الرعيين، حممد بن عبدلشرح خمتصر خليلمواهب اجلليل 2
)239/ 1(م1995-ه1416، 1عمريات، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط

والده احلطاب الكبري أخذ عن ،باحلطاب هو حممد بن حممد بن عبد الرمحان الرعيين املغريب األصل املكي املولد عرفاحلطاب 
له التآليف ،شي وعبد الرمحان التاجوري وغريهم، وعنه ابنه حيي وحممد الفينويري والربهان القلقشندي وغريهموابن عراق واحملب ال

ه يف طرابلس 954تويف سنة النافعة مواهب اجلليل وحترير الكالم يف مسائل اإللتزام وشرح مناسك خليل وشرح الورقات وغريها
.465، كفاية احملتاج ص592، نيل االبتهاج ص 216لديباج صتوشيح ا:  رانظ.غربال
خليل ألنه أول شارح 3

. )1/06(ل، احلطاب اجلليمواهب : انظر.ه ثالثة شروح كبري و أوسط و صغري، حيث وضع عليملختصر خليل
1/117، بريوت، عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، دار الفكرشرح الزرقاين ملختصر خليل: انظر4

أخذ عن األجهوري و برهان ،ـه1020مبصر سنة ، ولد ن أمحد الزرقاين الفقيه أبو حممد عبد الباقي بن يوسف ب:الزرقاين هو
فات بديعة منها شرح خمتصر خليل شرح، له مؤلوالصفار القريواين و غريمهامد، و عنه ابنه حممين اللقاين و الشرباملسي و غريهالد
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؟2اخل ..." وجنازة وسنة : "بعد قوله يف املختصر يف التيمم1وحواشيه 
، قال ابن غريها من املستباحات به مبطل هلا، فيعيد أبداإن فعل الفريضة بتيمم فعل به : فأجاب
، أعاد صحف، مث صلى مكتوبة، أو قراءة موإن تيمم لنافلة: ما نصه4عن كتاب بن املواز 3يونس 

.7بإعادته يف الوقت : قوله6ونقل احلطاب عن ابن القاسم، 5انتهى ،أبدا
ال فرض آخر ولو :"8، بطل الثاين لقولهل املسجد إن كان جنبا والفرض معاولو قصد بتيممه دخو 

.9" بطل الثاينو قصدا، 

خالصة األثر : انظر. هـ1099، تويف سنة ختصر و منسك و أجوبة نفيسة و ثبتالعزية و حاشية على شرح اللقاين خلطبة امل
. 304، شجرة النور ص 287/ 2
أبو عبداهللا ، حاشية كنون على شرح الزرقاين 1/117، بريوت ، حممد البناين، دار الفكررقاينحاشية البناين على شرح الز :انظر1

املطبعة األمريية ببوالق، ، شرح الزرقاين، حاشية الرهوين على 1/241ـه1306، 1حممد كنون، املطبعة األمريية ببوالق، مصر، ط
.1/242ـه1306، 1مصر، ط

."عتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرتمصحف وقراءة وطواف وركوجاز جنازة وسنة ومس: "قال خليل2
24، خليل بن إسحاق اجلندي ص خمتصر خليل

، أخذ عن أيب ظار أحد علماء الرتجيح يف املذهبهو أبو بكرحممد بن عبد اهللا  بن يونس التميمي الصقلي اإلمام احلافظ الن3
، ألف كتابا يف الفرائض و كتابه اجلامع ملسائل املدونة و سي و غريهمفرضي و أيب عمران الفااحلسن احلصائري و عتيق بن ال

. هـ451املختلطة عليه اعتماد طلبة العلم، تويف سنة 
111النور صشجرة/369الديباج املذهب ص : انظر

، ولد اء املذهب املالكيأحد أعيان علمهو أبو عبداهللا حممد بن إبراهيم االسكندري املعروف بابن املواز اإلمام الفقيه احلافظ4
، و عنه ابن قيس و ابن أب مطر و القاضي د احلكم و أصبغ بن الفرج و غريهمهـ أخذ عن ابن املاجشون و ابن عب180سة 

هـ281هـ أو 269، تويف سنة سكندري و غريهم، له الكتاب املعروف املوازيةأبو احلسن اال
. 68شجرة النور ص ،331الديباج املذهب ص ،1/405ك ترتيب املدار : انظر

ت، لبنان، ، بريو أبوالفضل الدمياطي، أمحد بن علي، دار الكتب العلمية: ، بن يونس، حتقيقاجلامع  ملسائل املدونة و املختلطة5
1/499، للحطاب ، وهو منقول من مواهب اجلليل1/327م2012، 1ط
بد اهللا املصري الفقيه راويـة املسائل عــن مالك كان أحــد أئمة الدين و فقهاء املسلني تفقه عبد الرمحان بـن القاسم العتقي أبــو ع6

عــلى مذهب مالك الذي صحبه ما ينيف عـلى العشرين سنة فكان أثبت أصحابه فيه أخـــذ عــنه خالئق منهم سحنون و أصـبــغ و 
شجرة ،339الديباج املذهب ص ،1/250ترتيب املدارك : انظر.هــ191مسائل املدونة تويف سنة ابن عبد احلكم رويت عنه

.58النور ص 
.1/499مواهب اجلليل، احلطاب 7
الضمري راجع للشيخ خليل يف املختصر 8
13خمتصر خليل، خليل بن إسحاق اجلندي ص9
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، لنصهم على أن ولو سهى عن تيممه لدخول املسجد، وقصد الفرض فقط، فال يصلى به الفرض
، كما ذلكعل به الفرض بني العمد والسهو يف، فال يفبتيمم الفرض أمرا يستباح بالتيمممن فعل 

.واهللا أعلم، 2احلطاب 1نقل
]المتيمم يدخل مسجدا ثم يخرج منه ويدخل مسجدا آخر [-10

ب ، فهل جيوز له أن يدخل مسجدا بقر عمن  تيمم ودخل املسجد، فمكث فيه مث خرج منه: وسئل
؟ املسجد، أم ال جيوز ذلكوأن يقرأ بنفس اخلروج من ،املسجد املذكور بال جتديد تيمم

نه مبجرد انفصاله عنه يبطل تيممه، فال ، فإأن اجلنب إذا تيمم لدخول املسجد ناسيا التيمم: فأجاب
.قراءة القرآن من غري جتديد تيمم، وال شروع يفز له دخول مسجد آخرجيو 

]الجنب يدخل مسجدا ناسيا التيمم ثم يتيمم ويصلي [-11
مث بعد الصالة ، املسجد ناسيا التيمم الواجب عليه، مث تيمم فيه وصلىعن جنب دخل : و سئل

؟ أثنائها، فهل يقطع أم التذكر أنه مل يتيمم، فهل تبطل صالته أم ال، و إن تذكر يف 
.ل يف األوىل وال يقطع يف الثانية، انتهىال تبط:/2/فأجاب

.، ومل أر يف املسألة نصا اآلنوهذا هو الظاهر عند بعض الطلبة

]الجنب فرضه التيمم يدخل المسجد لغير الصالة [-12
:الشيخ سيدي عبد الرمحان4والده3وسأل العالمة سيدي احلاج البلبايل

ل املسجد لغري الصالة يف اجلماعة، بل ليصلي ، هل جيوز له أن يدخعن اجلنب إذا كان فرضه التيمم
.بتين بعدم اجلواز فيما ظهر لفهمي، وقد أجعلم مثال فيه، وحنو ذلكأو لإلصغاء لقراءة،منفردا فيه

عندي أنا من قبل ما عظم ، كإين أخربت بذلك يف جملس املذاكرة، فاستعظم ذلك كثري من الناسمث 
.

باجلمع)نقول: (يف النسختني1
َلهَ َمْن تـَيَ : قَاَل َسَنٌد ِيف َشرِْح اْلُمَدوَّنَةِ 2 .ا أَنَُّه يُِعيُد التـََّيمُّمَ مََّم لِْلَفرِيَضِة َفَصلَّى نَاِفَلًة قـَبـْ

َا ُتْسَتَباُح بِِه الصََّالُة ِعْنَد اْحلَاَجِة إَىل ِفْعِلَها َفَمَىت وَ : َوْجُههُ  ، ِفيَها ملَْ َيِصحَّ َىن َعْنُه َقَع ِيف َحالٍَة يُْستَـغْ أَنَّ التـََّيمَُّم َال يـَْرَفُع احلََْدَث، َوِإمنَّ
َا َتُكوُن ِعْنَد الشُُّروِع ِيف فَاَلَِّذي يـَتَـَيمَُّم لِلظُّْهِر ُمثَّ َشرََع ِيف َغْريَِها َقْد تـََيمََّم َهلَا ِيف َوْقٍت َوُهَو ُمْستَـْغٍن َعْن التـََّيمُّ  ِم َهلَا ِفيِه إْذ اْحلَاَجُة َهلَا إمنَّ

.ِفْعِلَها، انـْتَـَهى
.1/502احلطاب مواهب اجلليل،

من هذا الكتاب26انظر ترمجته ص 3
. بن عبد الرمحان بن عمر التنيالينالضمري راجع للشيخ حممد 4



77

.، فيحتاجون إىل الدخول للمسجد ألمورمن الصالة1فرغتما جيدون اإلمام بل اجلماعة قد وكثريا

رجت يل حاشية ، واستخما رأيت استعظامهم رجعت لك ثانيا، فأنبأتين مبا أجبتين به أوالفل
.3، وهو عدم اجلواز ، و غريه2ا نقله يف ذلك عن الوانوغي، و أمليت علي ماحلطاب على املختصر

ن ذلك فأخربته باجلواز، فتزلزل فهمي، ، أخربين أنه  سألك ع4مث إن السيد عبد اهللا بن عبُّ 
ون هذا آخر ما يصمم عليه ، ليكوضعف رأي، وأردت منك ما املعتمد يف ذلك، اجلواز و عدمه

.يرعاك برعايته، ويكلؤك بكالءته، والسالماعتقادي، وينبين عليه فؤادي، واهللا 

: ، ونصهمن مجلة ما أجاب به فيه، و 5مث إين رأيت جوابا للشيخ سيدي عبد الرمحان اجلنتوري
، أو الصالة يف اجلماعة تيمم لدخول املسجد إلعادة الصالةأن اجلنب املريض ي: وقد صرح احلطاب

.6انتهى

اءً ا، ومل جيد مان مريضا أو على سفروانظر من ك: يف الدر الثمني ما نصه املواق7وقال ميارة
.فتيمم، هل يصلي يف املسجد

كثرت : نيف1
هـ  755، ولد سنة مدة احملقق الفهامة نزيل احلرمنيهو أبو عبداهللا حممد بن أمحد الوانوغي التوزري اإلمام العالمة الفقيه الع2

عنه ابن ناجي و الرصاع و غريمها، له طرر على ، ونسي و أيب العباس القصار و غريهمعرفة  و ابن خلدون و التأخذ عن ابن 
.املذكورة أيب مهدي عيسى الوانوغي، و قيل أن الطرر هـ819تويف مبكة سنة ،عبدالسالم، وكتاب على قواعد ابن املدونة
.                      243شجرة النور ص : انظر

.485/ 1مواهب اجلليل، احلطاب 3
على ترمجتهعثرمل أ4
، أول من ألف النوازل الفقيه األصويل العالمة احملققهو أبو زيد عبد الرمحان بن إبراهيم اجلنتوري اجلوراري التوايت اإلمام العامل5

، و عنه مجاعة منهم و  عبد العايل اجلنتوري و غريهمعمر بن عبد القادر التنيالينباإلقليم التوايت أخذ عن  والده و أيب حفص 
قاين ، له حاشية على الزر عبدالعايل بن عبد احلكم  و غريهمعبد الرمحان بن عمر التنيالين و حممد بن عبداجلبار التنكرامي وحممد 

.هـ1160و نظم معونة الغرمي و شرحها، تويف سنة 
.87ة عبدالرمحان بن عمر التنيالين ص، فهرس103، النبذة الكافية ص 90الثقايف إلقليم توات صالتاريخ: انظر

1/485، احلطاب مواهب اجلليل6
ا للنقول هو أبو عبداهللا حممد بن أمحد ميارة  الفاسي كــان رحــمـه اهللا مـن أوعية العلـم و من املتفقهني يف األحكــام مستحضر 7

، لــه تآليف بديعة مـنـها الـمـقري و ابــن قاســم البطوئي، و عنه خــالئـق منهـم العياشي، أخــذ عــن ابن عـاشــر و للنوازلالغريبة ذاكـرا 
.  هـ1072عاصمية و غريها تويف سنة شرحاه عــلى املـرشــد املعني كبري و صغري و شـرح المية الــزقاق و شرح ال

.  309، شجرة النور ص250من انتشر ص، صفوة1/175سلوة األنفاس: أنظر
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:2منه يف قول مادة املرشد1ىانته
3البيت .......          .................موجبه حيض 

.6أيضا5عن املواق،4وكذا نقله السوداين
وأما أصحاب األعذار مبرض أو ،هذا يف احلاضر الصحيح: كالمقال بعد  7على أن الشيخ سامل
ويتيمم املرضى واملسافرون خلسوف الشمس "،8، لدخوله على ظاهر قوهلاأو سفر، فيباح تيممهم

" والقمر

، ط مطبعة مصطفى احلليب وأوالده مبصر، املعنيشرح حممد بن أمحد ميارة على نظم املرشد ،الدر الثمني و املورد املعني1
1/138م 1954-ـه1373

ت ( عبد الواحد بن عاشر املرشد اختصار السم كتاب املرشد املعني على الضروري من علوم الدين من تأليف  الشيخ الفقيه   2
.)هـ 1040

موجبه حيض نفاس إنزال        مغيب كمرة بفرج اسجال 3
9، صمنت ابن عاشر، دار اهلدى، عني مليلة اجلزائر

مه أيب ، أخذ عن والده و ععامل العامل بيته بيت علم و صالحيه العالمة احملقق املؤرخ التقي الأمحد بابا بن أمحد التنبكيت الفق4
، له تآليف نافعة منها شرح املختصر و ملقري و ابن أيب العافية و غريهم، و عنه الرجراجي و الشهاب ابكر  و حممد بغيغ و غريهم

مسألة و خصصت نية احلالف و غريها، تويف سنة اج و تنبيه الواقف على نيل االبتهاج بتطريز الديباج و اختصاره كفاية احملت
.  513كفاية احملتاج ص : انظر.هـ1036

حممد بن يوسف العبدري الشهري باملواق اإلمام العالمة الصاحل احلافظ احملقق احلجة آخر أئمة األندلس أخذ عن هو أبو عبداهللا 5
يوسف الصناع و عنه أبو العباس الدقون و أبو احلسن الزقاق أقر له معاصروه بالفهم و القاضي بن سراج و املنتوري و حممد بن

لديباج توشيح ا: انظر.هـ897لتاج و اإلكليل تويف سنة العلم و التخلق بطريق السلف ، له شرح بديع على خمتصر خليل امسه ا
.443، كفاية احملتاج ص561، نيل االبتهاج ص 221ص

، 1شرح خمتصر خليل، حممد بن يوسف املواق، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طالتاج واإلكليل: املواق يفانظر كالم 6
1/464، 1994-ـه1416

، لة اجتمع فيه مامل جيتمع يف غريههو أبو النجاة سامل بن حممد  السنهوري مفيت املالكية مبصر و عاملها اإلمام الكبري إليه الرح7
ألجهوري و عامر الشرباوي ، و عنه الربهان اللقاين و النور اللقاين و الشمس البنوفري و غريهمالغيطي و الناصر اأخذ عن النجم 

.هـ1015و غريهم، له شرح على املختصر، تويف سنة 
289، شجرة النور ص2/204ر خالصة األث: انظر

.دونة للربادعي،  املذهب املالكي على كتاب املدونةضمري املؤنث الغائب يطلق يف 8
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.1انتهى
؟فأمعن النظر سيدي يف ذلك، وأجبنا مبا ظهر لك، والسالم

، انظر لو أراد قال الوانوغي: حمتمل، ونصهطاب الذي نقله عن الوانوغيوبعد فكالم احل:فأجاب
يتيمم لدخول املسجد مث ، فهلوإعادة ما صلى منفردا، أن يدخل املسجد لصالة اجلماعةاجلنب 

ال يتيمم احلاضر : جلماعة واإلعادة غري مضطر إليهما، ولقوله، ألن اال جيوز: للصالة، فقد يقال
فيجوز، حيتمل أن : ، فقوله2اخل...يض واملسافر فيجوز، و أما املر لسنة، وهذا يف حق احلاضر الصحيح

.ل فضل اجلماعة، وهو ظاهر السياق، واهللا أعلم، لتحصيأن جيوز مطلقا، وحيتمل أن يقيد بالدخول
.اهللا به/ 3/د الرمحان بن عمر لطفوكتب حمبكم عب

]من يريد التيمم وفي وسط كفيه غور[ -13

التيمم استيعاب كفيه  ولو ، هل يلزمه إذا أرادعمن يف وسط كفيه غور: وسئل ابنه املذكور قبل
؟ األرض فقط، أم يكفيه وضع الكفني علىبتكلف

، قال يف الغور فال يكلف بإيصال املسح له، ألنه مبين  على التخفيفوأما ذو: فأجاب مبا نصه
والوضوء ختفيف غضون ما عليه يف الوضوء، ألن املسحوليس يف التيمم من التقصي يف ال: 3الزاهي
.إيعاب

قلت البن القاسم أرأيت املسافرين و املرضى إذا مل يكونوا على : ص املسألة كما يف املدونة الكربى، أما  نهذه عبارة التهذيب1
ا، و لكن ال  أحفظ عن مالك يف ذلك شيئ: ؟ قالاكان مالك يرى أن يتيمموا و يصلو وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل

. أرى ذلك هلم
: 1اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط ، رواية لإلمام مالك بن أنساملدونة الكربى: أنظر

أمحد فريد املزيدي، : التهذيب يف اختصار املدونة، خلف بن أيب القاسم الرباذعي، حتقيق وتعليق، 1/149، م1994-ـه1415
1/79م 2006، 1ب العلمية، بريوت لبنان، ط دار الكت

.1/485يل، احلطاب مواهب اجلل: انظر2
وف بابن القرطي كتاب خمتصر يف الفقه املالكي مشهور ألفه الشيخ أبو إسحاق حممد بن القاسم بن شعبان املعر : الزاهي3

. )هـ355ت (املصري 
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ليبني أن املسح مبين على التخفيف، فال ، 3مسحا: قوله2أن ما زاد أي يف الرسالة: 1ويف اجلزويل
.، واهللا أعلم5وليس على املتيمم تتبع غضون وجهه : 4، ويف الطرازيتبع الغضون

]المتيمم على موضع فيه عيدان [ -14
موضع فيه عيدان صغار قدر اإلبرة، أو نصفها يف الطول والعرض، فهل فيمن تيمم على: وسئل

.يبطل التيمم بذلك أم ال؟
األرض ما حال بينك وبني: يف املدونة6بن سعيدوقد أخذ صحته بعض من لقيت من قول حيىي

.7فهو منها
نص يف ، وغري ذلك مماواحلشيشل احلصري و الزرع، وإال دخبأن معناه أي من جنسها: فأجبته

.املدونة أنه اليتيمم عليه، واهللا أعلم
رتت أكثر الرتاب مل وأما التيمم على األرض ذات العيدان ، فإن غلبت العيدان حىت س: فأجاب 
.يتيمم عليها

، أخذ عن بن أيب دونة كان أعلم الناس مبذهب مالكهو أبو زيد عبد الرمحان بن عفان اجلزويل اإلمام الفقيه احلافظ شيخ امل1
و احلافظ موسى العبدوسي ، و عنه الشيخ يوسف بن عمر و األنفاسيجي و أيب عمران اجلورائي و غريهمراشد و أيب زيد الرجرا

.هـ741ثالث تقاييد، تويف سنة يدت عنه على الرسالة ، قو غريهم
.218، شجرة النور ص177، كفاية احملتاج ص1/244نيل االبتهاج : انظر

، و )هـ386ت ( ن أيب زيد القريواين تطلق يف املذهب املالكي على املختصر الذي صنفه العالمة أيب حممد عبد اهللا ب: الرسالة2
.   الفقه و ختمه جبضمنه مقدمة فيما جيب اعتقاده مث مسائل أبواب 

": " قال ابن أيب زيد القريواين3
21، ص، دار الفكرعبداهللا بن أيب زيد القريواين، منت الرسالة

، )هـ 541ت (عنان األسدي املصري ن : الطراز4
و قد تويف قبل إكماله اعتمده  احلطاب و أكثر من النقل عنه يف املواهب

1/512، احلطاب والطراز منقول عن مواهب اجلليلكالم الزاهي واجلزويل5
، أخذ عن ماء و نابغة الفقهاءثبت حجة العلحيي بن سعيد املدين قاضي املدينة و فقيهها العالمة احلافظ شيخ اإلسالم الثقة ال6

، و عنه اإلمام مالك و عبد اهللا بن املبارك و سفيان بن عيينة زيد و سعيد بن املسيب و خلق كثريأنس بن مالك و السائب بن ي
.هـ143يان الثوري و حيي القطان و غريهم، تويف سنة و سف
، تاريخ اإلسالم 1/104، تذكرة احلفاظ 335هم ص بعي أهل املدينة ومن بعدالطبقات الكربى القسم التمم لتا: انظر

9/209.
.1/79، التهذيب يف اختصار املدونة، الرباذعي 1/148مام مالك بن أنس، رواية سحنون ، لإلاملدونة الكربى: انظر7
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، واهللا 2، الذي جييز التيمم على احلشيش1، والسيما على قول ابن القصاروإن قلت مل متنع
.أعلم

]المتيمم يحدث بعد الضربة األولى وقبل مسح الوجه [ -15
تتخرج ، و اآلن فيه نصا صرحيا،مل أراألوىل، وقبل مسح الوجهاملتيمم إذا أحدث بعد الضربة: مسألة

:عندي فيه يف املذهب قوالن
أن النية عند الضربة : من قال، وهو الذي يأيت على قوليستأنف الضربة لبطالن تيممه:األول

.األوىل
ابن و ، 5و قبلهم الغزايل ، 4، و الزرقاين 3، وصرح به  الشيخ سامل وهو ظاهر املذهب عندي

.من فقهاء الشافعية6حجر

حلجـــــة قيـــــه النظـــــار األصـــــويل اهـــــو قاضـــــي بغـــــداد أبـــــو احلســـــن علـــــي بـــــن أمحـــــد القصـــــار البغـــــدادي قاضـــــيها و عاملهـــــا اإلمـــــام الف1
، اهلـــــروي و حممـــــد بـــــن عمـــــروس و غـــــريهم، و عنـــــه القاضـــــي عبـــــد الوهـــــاب و أبـــــو ذر

. هـ398دلة ال يعرف للمالكيني كتاب مثله، تويف سنة له كتاب عيون األ
. 92، شجرة النور ص296، الديباج املذهب ص1/214ترتيب املدارك : انظر

جنيبويــــــــه ، مركــــــــزلكرمي جنيــــــــبأمحــــــــد بــــــــن عبــــــــدا: أبــــــــو احلســــــــن  اللخمــــــــي، حتقيــــــــق، التبصــــــــرة: لقصــــــــار يفانظــــــــر قــــــــول ابــــــــن ا2
، مواهــــــــــــــب اجلليــــــــــــــل، 3/1067، عيــــــــــــــون األدلــــــــــــــة 1/178م2012-ه1433، 2للمخطوطــــــــــــــات وخدمــــــــــــــة الــــــــــــــرتاث، ط

1/519احلطاب 
.1/120ح الزرقاين على خمتصر خليل شر : لزرقاين قول الشيخ سامل السنهوري، انظرنقل ا3
.1/120شرح الزرقاين على خمتصر خليل : انظر4
ـــــق: انظـــــر قـــــول الغـــــزايل يف5 ـــــداملوجود، : الـــــوجيز  يف فقـــــه اإلمـــــام الشـــــافعي، أبـــــو حامـــــد الغـــــزايل، حتقي علـــــي معـــــوض، عـــــادل عب

1/136م  1997-ه1418، 1دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، لبنان، ط
ـــــن أمحـــــد بـــــن الطوســـــي الشـــــافعيهـــــو أبـــــو حامـــــد حممـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن: الغـــــزايل أحـــــد ، حجـــــة اإلســـــالم، لـــــدينزيـــــن ا، حممـــــد ب

: مــــــن تصــــــانيفه، نظــــــام امللــــــك تــــــدريس مدرســــــته ببغــــــدادمث واله، تلمــــــذ إلمــــــام احلــــــرمني، ه450ولــــــد بطــــــوس ســــــنة ، األعــــــالم
صـــــــبة بـــــــالد لطـــــــابران قتـــــــويف با، وغريهـــــــا، واملنقـــــــذ مـــــــن الضـــــــالل، ، واملستصـــــــفى يف أصـــــــول الفقـــــــه، اإلحيـــــــاء

6/18شذرات الذهب ، 6/191طبقات الشافعية الكربى : نظرا.ه505طوس سنة 
هـــــو شـــــهاب الـــــدين أبـــــو الفضـــــل أمحـــــد بــــــن علـــــي بـــــن حممـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن علــــــي بـــــن أمحـــــد الشـــــهري بـــــابن حجـــــر الكتــــــاين 6

أمــــــــري املــــــــؤمنني يف، األعــــــــالمشــــــــيخ اإلســــــــالم علــــــــم ، الشــــــــافعي، ي املولــــــــد واملنشــــــــأ والــــــــدار والوفــــــــاةالعســــــــقالين األصــــــــل املصــــــــر 
، ونورالـــــــدين اهليثمـــــــي،والعراقـــــــي، وابـــــــن امللقـــــــن، أخـــــــذ عـــــــن الســـــــراج البلقيـــــــين، ه773ولـــــــد ســـــــنة ، حـــــــافظ العصـــــــر، احلـــــــدبث
تــــــويف ، وغــــــري ذلــــــك، لكمــــــال واإلصــــــابة يف متييــــــز الصــــــحابة: مــــــن مصــــــنفاته، وغــــــريهم

9/393شذرات الذهب ، 75ى رفع اإلصر ص الذيل عل:انظر .ـه852سنة 
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أن :أن التيمم صحيح، وال حيتاج إىل جتديد ضربة، وهو الذي يأيت على قول من قال: والثاين
.الوجهالنية عند مسح 

.3، والشاذيل2خالف فيهأنه ال: ، وقال1وقال به سيدي زروق

.، واهللا أعلم5أن الضربة إمنا هي كالغرفة : احملشي، ورجحه البناين وقال4نقله الزرقاين

]من نسي السجود على األنف وتذكره بعد الرفع  [ -16
ا و ، فهل يعيدهرفع من السجدة املنسي منها، وتذكره بعد العمن نسي السجود على األنف:وسئل

؟اإلعادة بعد ذلك، أو ال جيوز له أن يعيدهاال تستحب له 
بأنه ال يعيدها، إذ اإلعادة إمنا هي استحباب، والسجود على األنف سنة، وال يرجع من : فأجاب

. فرض إىل سنة

يقـــــة و إمـــــام احلقيقـــــة العـــــارف هـــــو أبـــــو العبـــــاس أمحـــــد بـــــن أمحـــــد  الربنســـــي الشـــــهري بـــــزروق الفاســـــي اإلمـــــام العلـــــم شـــــيخ الطر 1
، و عنـــــه احلطـــــاب الكبـــــري و الناصـــــر اللقـــــاين و الشـــــعراين اع و السنوســـــي و املشـــــذايل و غـــــريهم، أخـــــذ عـــــن حلولـــــو و الرصـــــبـــــاهللا

بـــــن عســــــكر و ، لــــــه شـــــرحان علـــــى الرســــــالة و شـــــرح خمتصـــــر خليــــــل و شـــــرح القرطبيـــــة و شــــــرح إرشـــــاد املوهـــــاب و غـــــريهعبـــــد ا
.هـ899شرح الوغليسية و غريها، تويف سنة 

. 267، شجرة النور ص71، كفاية احملتاج ص 130، نيل االبتهاج ص 38توشيح الديباج ص : انظر
أحســـــن زقـــــور، دار الـــــرتاث ناشـــــرون، اجلزائـــــر، : ح أمحـــــد زروق الربنســـــي، حتقيـــــقشـــــر ، املقدمـــــة القرطبيـــــة ليحـــــىي القـــــرطيب: انظــــر2

.169ص م 2005-ـه1426، 1دار ابن حزم، بريوت لبنان، ط
، أخــــذ عــــن ليــــل الفقيــــه الوجيــــه املؤلــــف النبيــــههــــو أبــــو احلســــن علــــي بــــن حممــــد املنــــويف املصــــري الشــــاذيل نــــور الــــدين اإلمــــام اجل3

، واشــــــتغل بالتصــــــنيف فوضــــــع ي و الكمــــــال ابــــــن أيب شــــــريف و غــــــريهمعمــــــر التتــــــائي و الســــــيوطالســــــمهودي و ابــــــن األقطــــــع و 
ــــة و شــــرح الرســــالة بســــتة شــــروح  و شــــرح خمتصــــر خليــــل و مقدمــــة يف العربيــــة و  ــــة و شــــرح القرطبي يف كــــل فــــن كتــــاب منهــــا العزي

.هـ939اري و شرح عقيدة السنوسي و غريهم، تويف سنة شرح البخ
272، شجرة النور ص 264، كفاية احملتاج ص 344، نيل االبتهاج ص 120ص ديباج توشيح ال: انظر

.1/120ح الزرقاين على خمتصر خليل شر : انظر4
قـــــول الزرقـــــاين نيـــــة التـــــيمم عنـــــد الضـــــربة األوىل غـــــري صـــــواب ألن الضـــــربة األوىل إمنـــــا هـــــي وســـــيلة كأخـــــذ : قـــــال حممـــــد البنـــــاين5

بـــــال واجـــــب مقصـــــود ومـــــا قالـــــه الشـــــيخ زروق مـــــن أن النيـــــة عنـــــد مســـــح الوجـــــهاملـــــاء للوجـــــه يف الوضـــــوء ومســـــح الوجـــــه هـــــو أول
. 1/120شرح الزرقاين ملختصر خليل حاشية البناين على: انظر.خالف هو املتعني واهللا أعلم

عـــــن ، أخـــــذ قـــــق املطلـــــع املـــــدقق القـــــدوة الشـــــهريأبـــــو عبـــــداهللا حممـــــد بـــــن احلســـــن البنـــــاين اإلمـــــام اهلمـــــام األســـــتاذ احمل:هـــــوالبنـــــاين 
ــــد ــــن عب ــــارك و حممــــد ب ــــن مب ــــاين و غــــريهمحممــــد جســــوس و أمحــــد ب ــــن كــــريان و احلائــــك ، و عنــــه الرهــــوين و الســــالم بن الطيــــب ب

يف ، لـــــه تـــــآليف حمـــــررة منهـــــا حاشـــــية علـــــى شـــــرح الزرقـــــاين ملختصـــــر خليـــــل و شـــــرح الســـــلم و شـــــرح خمتصـــــر السنوســـــي و غـــــريهم
.هـ1194املنطق و فهرسة شيوخه و غريها، تويف سنة 

. 357، شجرة النور ص 1/171فاس سلوة األن: انظر
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]المسبوق يقرأ من قبل السورة التي قرأ بها اإلمام [ -17
" ، وقرأ اإلمام فيها مثال بسورة املغربانية الصبح مثال، وثانية إذا أدرك شخص مع اإلمام ث: مسألة
.، يقرأ مما قبل هذه السورةن املأموم إذا قام لقضاء ما عليهفإ" والتني 

، حفظه اهللا، وحفظ 1، قالوا ثالثتهم مسعناه من الشيخ أيب عبد اهللا الزجليأخربين بذلك بعض إخواننا
.مجيعهم

]في كمال صالة إمامه المأموم يشك[ -18
م من أول الصالة عن مأموم دخل مع اإلما: املذكور يف الورقة قبل هذهوسئل العالمة سيدي حممد

، فهل يلزم صها ركعة، أم خت3تامةاملأموم أصالة إمامه / 4/شك هذا2مث ملا سلم اإلمام، ومل يفته شيء
؟ هذا املأموم أن يأيت بركعة أم ال

، إن أخربوه بتمام صالته و كان املذكور يعمل على اإلمام ومن معهوبعد فاملأموم : فأجاب
.4، نقله ابن عرفةا، وإن مل يكن موسوسا ففيه خالفموسوس

، فمفهوم 5"ورجع إمام فقط: "، بأنه ال يعمل على قوله حيث قالوقد مر يف املختصر على القول
.غري اإلمام ال يرجع خلرب العدلنيالظرف أن 

]مقام المأموم الواحد من اإلمام [-19
املوجود " م؟ لقوهلمام الراتب إذا صلى معه رجل واحد، هل يقوم عن ميينه أو خلفهعن اإل: وسئل

؟، و اإلمام الراتب كاجلماعة"شرعا كاملوجود حسا 
استحبابا كان اإلمام، فمن صلى مع شخص قام عن ميينه وأما املسألة الثانية: نصهفأجاب مبا

.راتبا أو ال، و يف اإلمام مطلقا فرضوها

.بد اهللا حممد بن العامل الزجالويأبو ع1
من هذا الكتاب 25انظر ترمجته ص 

مث سلم ملا اإلمام : يف النسختني2
ن:ساقطة من3
:جلــــة مــــنهم أخــــذ عــــن، ـهـــ716ولــــد ســــنة ، فظاإلمــــام احلــــا، هـــو أبــــو عبــــداهللا حممــــد بـــن حممــــد بــــن عرفــــة الــــورغمي التونســـي4

ــــــه، وغــــــريهم، والشــــــريف التلمســــــاين، وحممــــــد بــــــن هــــــارون، ابــــــن عبدالســــــالم  ــــــاجي، الــــــربزيل :وأخــــــذ عن وابــــــن مــــــرزوق ،وابــــــن ن
تــــــويف ســــــنة ، وتفســــــري وغــــــري ذلــــــك، واحلــــــدود الفقهيــــــة شــــــرحها الرصــــــاع، خمتصــــــره يف الفقــــــه: لــــــه تــــــآليف عجيبــــــة منهــــــا، احلفيــــــد
.227شجرة النور ص ، 239لديباج ص اتوشيح ، 419الديباج املذهب ص : انظر.ـه803
354و2/312، احلطاب  قول ابن عرفة يف مواهب اجلليل: وانظر

36، خليل بن إسحاق اجلندي ص خمتصر خليل: انظر 5
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فقد صلى معه جابر " ، وال راتب أعظم من النيب صلى اهللا عليه وسلم 1كما هو نص الرسالة
جبار بن حمزة، فقام عن ، حىت جاء ينه، فأخذه بيده وأداره عن ميرضي اهللا عنه، فقام عن يساره

.م رمحه اهللاذكره مسل3"بأيديهما فأقامهما خلفه 2فأخذ، يساره

]البعيد من البلد بأكثر من فرسخ وتدركه الجمعة [ -20
، فأقاموا فيه خيدمون يف موضع من بور البلد، و  به خنل4عن أناس خرجوا خيدمون فقارة:وسئل

، فهل تسقط عنهم 5، واملوضع املذكور بعيد من البلد بأكثر من فرسخعبيدهمويبيتون هناك مع
بلد يطيب البلد بأكثر من فرسخ، أو ال تسقط عنهمة لبعدهم عن اجلمع

القريواين ، ابن أيب زيد انظر منت الرسالة."خلفهوالرجل الواحد مع اإلمام يقوم عن ميينه ويقوم الرجالن فأكثر: "قال ابن أيب زيد1
36ص 

فأخذنا: تيف النسخة 2
حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث : ج أبو احلسني القشريي النيسابوري، حتقيق، مسلم بن احلجا صحيح مسلم: انظر3

، وهو جزء من حديث جابر الطويل3010: ، رقم احلديث4/2305، ، بريوتالعريب
يف جمرى ذي ، وتسري مياه هذه اآلبارالفقارة تتشكل من جمموعة من اآلبار اليت تبدأ من نقطة 4

، حيث تنحدر ببطء عن طريفوهات ملسافات بعيدة
. أصحاب الفقارة كل على حسب نصيبهج القنوات اليت حتمل املياه إىل بساتني، ومنه ختر )ماجن (يسمى 

، ، توات واألزواد، حممد حوتية، دار الكتاب العريب)اهلامش ( 55م، فرج حممود فرج ص 19و18إقليم توات خالل ق : انظر
1/85القبة اجلزائر 

ويف هذه البالد الصحراوية غريبة يف استنباط املياه اجلارية ال توجد ":شاء هذه الفقاقري فقالوقد حتدث ابن خلدون عن طريقة إن
وذلك أّن البئر حتفر عميقة بعيدة املهوى وتطوى جوانبها إىل أن يوصل باحلفر إىل حجارة صلدة، فتنحت يف تلول املغرب،

فينبعث صاعدا ،كسر طبقها على املاءمن احلديد تباملعاول والفؤوس إىل أن يرّق جرمها، مث تصعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة
وهذه الغريبة موجودة يف قصور . فيعّم البئر مث جيري على وجه األرض واديا، ويزعمون أّن املاء رّمبا أعجل بسرعته عن كل شيء

"والعامل أبو العجائب واهللا اخلّالق والعليم. توات وتيكرارين وواركال وريغ
7/77،78بن خلدون ، عبدالرمحان ريخ ابن خلدونتا: انظر

.مرتا5544= ثنا عشر ألف ذراع، وهو املشهورهو ثالثة أميال، وهو ا: الَفْرَسخ5
.مرتًا1848= مقياس للطول، قدر قدميا بأربعة آالف ذراع: امليل
النص ، نقل رفيق العجم: مي وإشراف ومراجعة، تقدعلي دحروج: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،  التهانوي، حتقيق: انظر

، 1267/ 2،  م1996، 1نان ناشرون، لبنان، ط، مكتبة لبجورج زيناين: الرتمجة األجنبية،عبداهللا اخلالدي: ي إىل العربيةالفارس
، معجم لغة الفقهاء، 344، ص م1988-ـه1408، 2القاموس الفقهي سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط

451ص ،م1988-ـه1408، 2طباعة والنشر، طالنفائس للدار حامد صادق قنييب، -حممد رواس قلعجي
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يرجع ، مثوهم يتناوبون يف الوقوف مع اخلدم، ميشي بعضهم فيقيم أياما، عشاؤهم كل يوم يف البلد
؟ إىل أهله وميشي اآلخر كذلك

إتيان اجلمعة من ثالثة وجيب : "ذكور اجلمعة، لقوله يف املدونةبأنه ال جتب على من باحملل امل:فأجاب
.1"أميال وزيادة يسرية

.4، انتهىالزيادة بربع امليل وثلثه3فسر املغريب: 2قال ابن ناجي
.هو واضح واهللا أعلم، و مل تلزمهفيفهم منه أن من كان بعيدا بأكثر من ذلك 

، 5اجلزويل والشيخ يوسف، وقد ذكر ق بالبلد مبا ذكر ال يوجبها عليهوكون من باملوضع املذكور له تعل
، نقله ، وأخذكان مسكنه داخل الثالثة األميال، أن من5يوسف

.6احلطاب

]تلقين الميت بعد الدفن [ -21

، وورد فيه حديث ضعيف رواه ملذاهب يف تلقني امليت بعد الدفناختلف فقهاء ا:مسألة

يطلق علماء املالكية ،334رقم املسألة 1/113الرباذعي ،التهذيب يف اختصار املدونة: انظر1
أرى أن يشهدوا . من املدينةقال مالك فيمن كان على ثالثة أميال : "اذعي، ونص املدونةلفظ املدونة ويعنون به التهذيب للرب 

املدونة : انظر" يسرية، قال فأرى ذلك عليهوإمنا أبعد العوايل وبني املدينة ثالثةأميال، وإن كانت زيادة فزيادة : اجلمعة وقال مالك
1/233، رواية سحنون  الكربى، لإلمام مالك بن أنس

توىل القضاء جبهات كثرية من ، احلافظ للمذهب، الفقيههوأبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القريواين اإلمام2
وأخذ ، ابن عرفة والربزيل واأليب والوانوغي والغربيين وحممد بن عظوم وأبو القاسم القسنطيين وغريهم: أخذ عن أئمة منهم، افريقية

.ـه838ذلك تويف بالقريوان سنة وغري، له شرح على الرسالة وشرحان على املدونة كبري وصغري، عنه حلولو وغريه
244:صشجرة النور ، 259:توشيح الديباج ص: انظر

) هـ719ت(أبو احلسن الصغري : يقصد باملغريب3
2/533، احلطاب  مواهب اجلليل: انظر. ابن ناجي منقول عن مواهب اجلليلنص التهذيب وقول4
وكان خطيبا ، علما وصالحا وزهدا وورعا، أحد فقهاء كان ، أبو احلجاج يوسف بن عمر األنفاسيهو 5

له شرح على الرسالة منسوب ، نه ابنه أبو الربيع سليمان وغريهوع، وغريه، الرمحان بن عفان اجلزويلأخذ عن عبد، جبامع القرويني
273: شجرة النور ص: انظر.وعمره مائة سنةـه761تويف سنة ، ده عنه الطلبةقي، له
2/527، احلطاب مواهب اجلليل: نظرا6
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مات يف غري اجلمعة، واهللا ا، وال يلقن إال بالغً ممن يعمل بهكان بعض شيوخ شيوخنا ، و 1الطرباين
.أعلم
_ إن كانت أنثى _ يا فالنة بنت فالنة " صفة التلقني على ما شاهدته من بعض شيوخنا و 

دا رسول اهللا صلى وهو شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حمم، ذي خرجت عليه من الدنياأذكري العهد ال
" سوال صلى اهللا عليه وسلم وبسيدنا حممد ر ، ضيت باهللا ربا وباإلسالم ديناك ر وأن، اهللا عليه وسلم

.انتهى
/ 5/ويلتحق بذلك أي بالتلقني ما يكتب: يعين العالمة سيدي حممد الزجالويقال شيخنا 

، ويف موضع ال تصل إليه دي يأمر به أن جيعل يف شيء بكفنه، كان والللميت جيعل معه يف قربه
.انتهى، واهللا أعلم، 2رطوبات امليت

]من مات قبل إخراج زكاته [ -22
: املذكور قبلوسئل العالمة سيدي حممد بن الشيخ سيدي عبد الرمحان 

، وقد أنه أخرج زكاته ممن كان يلوذ بهعمن جذ مثره وهو مريض وأدخله بيته ومل يعلم أحد
.ومل يشهر منهما قوال، بن يونس يف ذلك قولنياذكر 

، فَاْصنَـُعوا ِيب َكَما أََمرَنَا : َشِهْدُت أَبَا أَُماَمَة َوُهَو ِيف النـَّزِْع، فـََقالَ : َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اِهللا اْألَْوِديِّ، قَالَ :  ونص احلديث1 ِإَذا أَنَا ُمتُّ
ِإَذا َماَت َأَحٌد ِمْن ِإْخَواِنُكْم، : " نْصَنَع ِمبَْوتَانَا، أََمَرنَا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم أَنْ 

يَا ُفَالَن ْبَن : ، فَِإنَُّه َيْسَمُعُه َوَال جيُِيُب، ُمثَّ يـَُقولُ يَا ُفَالَن ْبَن ُفَالنَةَ : َفَسوَّيـُْتِم التـُّرَاَب َعَلى قـَْربِِه، فـَْليَـُقْم َأَحدُُكْم َعَلى رَْأِس قـَْربِِه، ُمثَّ لِيَـُقلْ 
ْجَت اذُْكْر َما َخرَ : فـَْليَـُقلْ . أَْرِشْدنَا َرِمحََك اهللاُ، َوَلِكْن َال َتْشُعُرونَ : يَا ُفَالَن ْبَن ُفَالنََة، فَِإنَُّه يـَُقولُ : ُفَالنََة، فَِإنَُّه َيْسَتِوي قَاِعًدا، ُمثَّ يـَُقولُ 

نـَْيا َشَهاَدَة أَْن َال إَِلَه ِإالَّ اهللاُ، َوأَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوأَنََّك َرِضيَت بِ  َعَلْيِه ِمَن الدُّ
ُهْما بَِيِد َصاِحِبِه َويـَُقولُ ِإَماًما، فَِإنَّ ُمْنَكرًا َوَنِكريًا يَْأُخذُ  َتُه، فـََيُكوُن اُهللا َحِجيَجُه : َواِحٌد ِمنـْ اْنطَِلْق بَِنا َما نـَْقُعُد ِعْنَد َمْن َقْد لُقَِّن ُحجَّ

. »ا ُفَالَن ْبَن َحوَّاءَ اَء، يَ فـَيَـْنُسُبُه ِإَىل َحوَّ «: يَا َرُسوَل اِهللا، فَِإْن َملْ يـَْعِرْف أُمَُّه؟ قَالَ : فـََقاَل َرُجلٌ ". ُدونـَُهَما 
، دار 2: ، حتقيـــــــــقأخرجــــــــه الطـــــــــرباين يف املعجـــــــــم الكبـــــــــري

ومنبــــــــــع الفوائــــــــــد، ، واهليثمــــــــــي يف جممــــــــــع الزوائـــــــــد7979بـــــــــرقم 8/249م1994ـ-هــــــــــ1415، 1الصـــــــــميعي، الريــــــــــاض، ط
رواه : وقـــــــال3918بـــــــرقم 2/324م 1994-ـهـــــــ1414، ط القدســـــــي، القـــــــاهرةالقدســـــــي، مكتبـــــــة حســـــــام الـــــــدين : حتقيـــــــق

واملوضــــــوعة، ناصــــــر الــــــدين األلبــــــاين، دار املعــــــارف، ، سلســــــلة األحاديــــــث الضــــــعيفة يف الكبــــــري وفيــــــه مجاعــــــة مل أعــــــرفهمالطــــــرباين
599برقم 2/64م1992-ـه1412، 1الرياض، اململكة العربية السعودية، ط

.18ص نوازل الزجلوي،: انظر2
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يف الزكاة من التقييد؟1كالمه أبو احلسننقل  
: مبا نصهفأجاب 

.2الظاهر على قول ابن القاسم أال يلزم الورثة إخراجها: يف التوضيح
.فعليهم إخراجها بعد، انتهىوإال، ، وهذا ببلد ال ساعي به كبلدنا3ونقله يف النوادر عن الواضحة

ر حائطه الرطب قبل يبس مثر ، الرجل جيذ مثيخ سيدي حممد يعين املذكور أعالهقلت للش: فائدة
اء إخراج مناب الزكاة مثرا يابسا، إن  ، املنصوص للعلميه يف احلائط املذكور، والزكاة جتب علحائطه

،س اليوم خيرجون مناب الزكاة رطباوالنا، كان مما ييبس
لزكاة بإجزاء مناب ا4أفىت سيدي العريب بردلة: وقال يل، لزكاة أنه جيزيهم، فكأنه ارتضاهمما ينوب ا

.إذا نزلت باملساكني شدة، انتهى، رطبا
ول ، واحلطاب يف باب اليمني عند قجالوي على املرشد يف كتاب الزكاةوراجع شرح شيخنا يعين الز 

. 5، انتهى"إطعام عشرة مساكني لكل مد: "يلخل

]دفع الزكاة لمعلم الصبيان [ -23
، يس هلم شيء، مث إن بعض الصبيان يتامى لأجرة معينةعن أناس استأجروا معلما للصبيان ب:وسئل

إليه املفزع يف املشكالت كان ، عرف بالصغري مصغرا ومكربا، علي بن حممد بن عبداحلق الزرويليهو القاضي أبو احلسن 1
: وأخذ عنه مجاعة منهم، وابن مطر األعرج، يب احلسن بن سليمانوصهره أ، راشد بن أيب راشد: عن جلة منهمأخذ، والفتوى

عنه تقاييد على التهذيب قيدت ، أيب الربكات املعروف بابن احلاجوالقاضي، سليمان السطيوحممد بن ، عبد العزيز الغوري
.ـه719تويف سنة ، وله فتاوى قيدها عنه تالمذته، والرسالة

215شجرة النور ص ، 472جذوة اإلقتباس ص ، 305الديباج املذهب ص : انظر
أمحد بن عبدالكرمي : شرح املختصر الفرعي البن احلاجب، خليل بن إسحاق اجلندي، ضبطه وصححهالتوضيح يف: انظر2

8/519، م2008–ـه1429، 1جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، ط، مركزجنيب
، 1ي، بريوت، طحممد األمني بوخبزة وآخرون، دار الغرب اإلسالم: النوادر والزيادات، ابن أيب زيد القريواين، حتقيق: انظر3

2/197، م1999
أخذ ، ه1042ولد سنة ، ، إمامها وفقيهها، مد العريب بن أمحد بردلة الفاسيهو أبو عبداهللا حم4

وحممد بن ، وعبدالسالم القادري، أخذ عنه أبو احلسن الشريف العلميو ، يب عبداهللا بن سودةوأ، عن الشيخ عبدالقادر الفاسي
.ه1133تويف سنة ، له أجوبة ورسائل مفيدة، وغريهم،السالم البناينعبد
332شجرة النور ص : انظر

4/414، احلطاب مواهب اجلليل: انظر5
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أم صبيان بعض الناس من الزكاة، فهل جيوز أن يعطى ما ينوب هؤالء ال1مبعيشتهوبعضهم له أن يقوم 
؟ م باجلواز فهل يفصل يف ذلك أم ال؟ وإن قلتال

، وقد نقل احلطاب عن ابن م الصبيان يف معاملة أجرة تعليمهال تدفع الزكاة ملعل: مبا نصهفأجاب
هم من بيت ألن أرزاق: إلمام مسجد وال لفقيه وال لقارئ، قال2فرحون

.3، انتهىاملال، واملعلم مثلهم

]المرأة المتزوجة تحتاج الزكاة [ -24
لفته متام النفقة ، فإن ك، وينامرأة حتت زوج له جنان:مسألة

. ، ورجعت ألقل من ذلكطلقها، ولو طلقت مل جتد غريه
، واهللا 4، وهي جارية على خمتار اللخمي

.ى من خط سيدي عبد اهللا رمحه اهللانته. أعلم

]المرء يتصدق بماله بعد بلوغ النصاب [ -25
دق ببعضه قصدا لسقوط الزكاة إذا كان عند املرء نصاب كامل فتص: قال اجلزويل،ا ما نصهومنه أيض

.  ، انتهى منهعليه

]العبرة بإمام الصالة في األضحية [ -26
5باألضحىعن أئمة بالدنا هل يعتربون :وسئل

مبعيشة: نيف1
وقدوة خ اإلسالم أحد شيو ، خ أيب احلسن علي بن فرحون املدينهو قاضي املدينة املنورة برهان الدين أبو إسحاق ابراهيم بن الشي2

له ، وعنه ابنه أبو اليمن وغريه، ومجاعة، وابن مرزوق اجلد، ووالده، واإلمام ابن عرفة، وعمه، أخذ عن والده، العلماء األعالم
ودرة ، يف أصول األقضية ومناهج األحكاموتيصرة احلكام، ح على خمتصر ابن احلاجب الفرعيشر : تآليف غاية يف اإلجادة منها

.ـه799تويف سنة ، وغري ذلك، واصالغواص يف حماضرة اخل
222شجرة النور ص، 23توشيح الديباج ص: انظر

3/233، احلطاب مواهب اجلليل: انظر3
، والتونسي، والسيوري، تفقه بابن حمرز، رئيس الفقهاء يف وقته، عروف باللخمي القريواينهو أبو احلسن علي بن حممد الربعي امل4

ونة مساه له تعليق على املد، وأبو الفضل ابن النحوي وعبد احلميد الصفاقسي، اإلمام املازري: وبه تفقه مجاعة منهم، ومجاعة
. ـه478التبصرة تويف سنة 

.117شجرة النور ص ، 298الديباج املذهب ص ، 2/344ترتيب املدارك : انظر
يف األضحى بدال من باألضحى : نيف5
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.خلإ، وأما املصلون دون استخالف: 2عن ابن عاشر1لقول التاودي
.شاهد ملا نفاه3الربزيل/ 6/وهل يف قول

من لوازم ، ألنه مل جيعل للخليفة يف ذلك حقا يريد ألنه جعله العموم4ظاهر كالم ابن رشد: ونصه
؟ 5الصالة

، أنه ال ينبغي أن خيتلف يف اعتبار ل عنهاو أي من املسائل املسؤ ، وعن اخلامسة: مبا نصهفأجاب
ا مع سائر الروايات بأقرب قلت وصريح نصه: صالتنا لعدم وجود العباسي عندنا، ابن عرفةذبح أئمة

، ملسافر ظاهر يف كونه إمام الصالة، ال إمام بلد املعترب إمام بلد من ذبح عن مسافر، وكون ااألئمة
.المتناع تعدد إمام الطاعة انتهى

اإلمام على بلد ال يسمى إماما، فقول أهل 6يقيمهوقوله قلت صحيح ألن من ": حلطابا
.إمنا يريدون إمام الصالة انتهى،املذهب أقرب األئمة

ولــــــد ســــــنة ، خامتــــــة احملققــــــني األعــــــالم، هــــــو أبــــــو عبــــــد اهللا حممــــــد التــــــاودي بــــــن حممــــــد الطالــــــب بــــــن ســــــودة الفاســــــي القريشــــــي1
وغــــريه وعنــــه أخــــذ ابــــن أبــــو ، وأمحــــد بــــن مبــــارك، وحممــــد بــــن عبــــد الســــالم البنــــاين، اخــــذ عــــن الشــــيخ يعــــيش الشــــاويـهــــ1111

، حاشـــــية علـــــى شـــــرح الزرقـــــاين علـــــى املختصـــــر: لـــــه تـــــآليف منهـــــا، والشـــــيخ الـــــزروايل وغـــــريهم، العبـــــاس األمحـــــد والشـــــيخ الرهـــــوين
. 372شجرة النور ص : انظر. ـه1209تويف سنة ، لى المية الزقاقوشرح على التحفة وشرح ع

الفقيـــــه األصـــــويل ،والقــــرار ، الفاســــي املولـــــد، هــــو ابـــــو مالــــك عبـــــد الواحــــد بـــــن أمحـــــد بــــن عاشـــــر األنصــــاري األندلســـــي األصـــــل2
وعبــــد القــــادر ، وعنــــه الشــــيخ ميــــارة، وغــــريه، وأمحــــد بــــن أيب عافيــــة، قصــــاروال، أمحــــد الكفيــــف: أخــــذ عــــن أعــــالم مــــنهم،املــــتكلم
ـــــآليف منهـــــا، ومجاعـــــة، الفاســـــي ـــــم رســـــم القـــــرآن، املنظومـــــة املســـــماة باملرشـــــد املعـــــني: لـــــه ت ـــــدأ ، وشـــــرح مـــــورد الضـــــمآن يف عل وابت

.299صشجرة النور:انظر.ـه1040وغري ذلك تويف سنة ، ختصرشرحا على امل
بعـــــد اإلمـــــام ، وفقيههـــــا وإمامهـــــا باجلـــــامع األعظـــــممفتيهـــــا، مث التونســـــي، يل البلـــــوي القـــــريواينهـــــو أبـــــو القاســـــم بـــــن أمحـــــد الـــــربز 3

وأمحــــد بــــن حيــــدرة ، وابــــن مــــرزوق اجلــــد، أخــــذ عــــن ابــــن عرفــــة، تــــوىكــــان إليــــه املفــــزع يف الف، الفقيــــه احلــــافظ للمــــذهب، الغربيــــين
ــــوزري ــــن نــــاجي وحلولــــو: جلــــة مــــنهموأخــــذ عنــــه، الت ــــوان كبــــري يف الفقــــه، وغــــريهم، والرصــــاع، اب ولــــه احلــــاوي يف النــــوازل ، لــــه دي

.ـه844أو 843تويف سنة ، له فتاوى كثرية يف فنون من العلمو ، اختصره حلولو والونشريسي
245شجرة النور ص ، 258توشيح الديباج ص : انظر

، تفقـــــه بـــــابن رزق، ومســـــع أبـــــا عبـــــداهللا بـــــن ـهـــــ455ولـــــد ســـــنة ، رشـــــد القـــــرطيبليـــــد حممـــــد بـــــن أمحـــــد بـــــنهـــــو القاضـــــي أبـــــو الو 4
ـــــف ، وغـــــريهم، والقاضـــــي عيـــــاض، وأبـــــوبكر بـــــن ميمـــــون، وأخـــــذ عنـــــه ابنـــــه أمحـــــد، ومجاعـــــة، وابـــــن أيب العافيـــــة اجلـــــوهري، فـــــرج أل

،واختصـــــــار الكتـــــــب املبســـــــوطة، واملقـــــــدمات،املســـــــتخرجة مـــــــن التوجيـــــــه والتعليـــــــلالبيـــــــان والتحصـــــــيل ملـــــــا يف 
.ـه520تويف سنة ، وغريها، وأجزاء كثرية من فنون العلم، وي يف مشكل اآلثار وحجب املواريثالطحا
129شجرة النور ص ، 254جذوة اإلقتباس ص ، 373ذهب ص الديباج امل: انظر

1/606، أبو القاسم بن أمحد البلوي فتاوى الربزيل: انظر5
.بقيه: يف النسختنيو -اجلليلمواهب –هكذا يف األصل 6
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، فمن ذبح الذي وجزم ابن رشد يف نوازله بأن املعترب إمام الصالة: مث قال
.2"، انتهى1قبل أن يذبح إمامه مل جيزه

على أنه خمالف لظاهر الروايات كما قال ابن ، إمنا هو يف بلد يقرب منه العباسيوكالم ابن عاشر 
أضاعوا ذلك 4، إذ الوالةاإلمام اليوم هو الذي خيطب": ما نصه3عرفة، ونقل الربزيل عن ابن احلاج

. ، انتهى 5"ونوهم ال يصل
، وقد أطال سيدي احلسن بن أشرنا لهوما نقلته عن الربزيل هوبيان ملا البن رشد يف األجوبة كما

، مث قال يف آخره ح ما البن رشد، مما يرجيف املسألة الكالم6رحال
.، انتهىعاشر

]إعطاء الكفارة لمساكين مجتمعين في دار واحدة [ -27
ه يدفع لكل واحد منهم بأن من أراد أن يعطي الكفارة ملساكني جمتمعة يف دار واحدة أن:وأجاب
.تين بعض أصحابنا يف مساع هذا منه، ثبوحده انتهى

]العريس يدفع شيئاً من الدراهم للعروس ليلة البناء [ -28
فقال يف النصيحة ،عاشرة أي من مجلة مسائل سئل عنهاوأما ال:فأجابعما يظهر، :وسئل

ف إىل ذلك السيما إن أضي، ه وهو صورة الزناوال يعطيها شيئا عند متكينها من: الكافية ما نصه

4/370، احلطاب مواهب اجلليل1
نساقطة من2
ــــن حممــــد ال3 ــــداهللا حممــــد ب ــــابن احلــــاجهــــو أبــــو عب ــــورع والصــــالحالعــــامل املشــــهو ، عبــــدري الفاســــي املعــــروف ب ع اجلــــام، ر بالزهــــد وال

ــــني العلــــم والعمــــل الشــــيخ الكامــــل ــــو إســــحاق املطمــــاطي: أخــــذ عــــن اعــــالم مــــنهم، ب ــــ، أب وعنــــه أخــــذ ،و حممــــد بــــن أيب مجــــرةوأب
. ـه737تويف بالقاهرة سنة ، مجع فيه علما غزيرا، ألف املدخل، وغريمها، والشيخ خليل، الشيخ عبداهللا املنويف

218شجرة النور ص ، 222صجذوة اإلقتباس ، 413الديباج املذهب ص : انظر
لواله : ـ فتاوى الربزيل ـ ويف النسختنيهكذا يف األصل4
1/608، أبو القاسم بن أمحد البلوي فتاوى الربزيل: انظر5
الشــــــيخ حممــــــد بــــــن عبــــــدالقادر أخــــــذ عــــــن ، العالمــــــة املفضــــــال الفقيــــــه النظــــــار، أبــــــو علــــــي احلســــــن بــــــن رحــــــال املعــــــداينهــــــو6

خمتصـــــر لــــه شــــرح علــــى ،ومجاعــــة، وابــــن عبدالصــــادق، وعنــــه أخـــــذ التــــاديل، وغــــريهم، واليوســــي، والقاضــــي ابــــن ســــودة، الفاســــي
هــــــوري علــــــى خمتصــــــر  واختصــــــار شــــــرح األج، حاشــــــية علــــــى شــــــرح ميــــــارة علــــــى التحفــــــةولــــــه، أســــــفار6خليــــــل مــــــن النكــــــاح يف 

.ـه1140تويف سنة، وغري ذلك، خليل
334شجرة النور ص : انظر
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، وكان يعرف فذلك شبيه بالزنا: إعطاء شيء آخر عند ذلك، ذكر ذلك ابن احلاج يف مدخله، قال
.1انتهى، عند بعض أهل املغرب حبل السراويل

3لعرسهن البدع احملرمة أن يدفع العروس وم: بتحرميه، فإنه قال2وصرح ابن عرضون: قال شارحها

. واهللا أعلم، انتهى، قل كالم صاحب املدخل تركته لطوله، ونيئا من الدراهم لكي حتل سراويلهاش
:ط الشيخ عبد اهللا املذكور ما نصهووجدت يف هذه املسألة خب

، ألة ما يعطى للزوجة ليلة البناءبسجلماسة يف مستذاكرت مع بعض من لقيته : مسح اهللا4قال كاتبه
َوَال ُجَناَح : من قوله تعاىل ، أخذتهمنعه وقلت له الصواب عندي جوازهوذكرت له من نص على

، وقياسا على ما يزاد ، وهو كالم عام] 24: النساء[َعَلْيُكْم ِفيَما تـَرَاَضْيُتْم ِبِه ِمْن بـَْعِد اْلَفرِيَضة 
.السلعة تطييبا خلاطرهللبائع على

، ألنا  نقول ألن زنا فيمنع غري قوي قوة ما ذكرناهوهو قول صاحب املدخل ومن تبعه أنه شبيه بال
، وألن يف مسألتنا تتميم للصحيح والطاعة، و 5املعصيةيف صورة الزنا هو تتميم للفساد و الذي يعطى 

، 6، فليطالع الغيث اهلامعاالحتجاج به قوي/ 7/والقول بعدممعتمدهم يف ذلك قياس الشبه
.7للعراقي

ابـــــــــــن احلـــــــــــاج، دار ، املـــــــــــدخل،16ص islamicbook.ws، 2010طبعـــــــــــة الكرتونيـــــــــــة، ، النصـــــــــــيحة الكافيـــــــــــة، زروق1
2/169،الرتاث

أخــــذ عــــن املنجــــور واجلنــــوي ، اضــــل الفقيــــه املوثــــق القاضــــي العــــادلهــــو أبــــو العبــــاس أمحــــد بــــن احلســــني بــــن عرضــــون اإلمــــام الف2
، ق وتــــــأليف يف االنكحــــــة يف جملــــــد ضــــــخمواحلميــــــدي والبطيــــــوي والســــــراج و وعنــــــه ولــــــده حممــــــد وغــــــريه ألــــــف الالئــــــق يف الوثــــــائ

.ـه992فاضال تويف ابن عرضون سنة والده كان عاملاو ، د أخت العامل أيب القاسم بن خجوروهو ول
286شجرة النور ص : انظر

نساقطة من3
الكاتب هو الشيخ عبداهللا بن أيب مدين التنمطيطي جامع هذه الفتاوى4
.العطية: نيف5
حممد تامر حجازي، دار الكتب العلمية، بريوت، : الغيث اهلامع، العراقي، شرح مجع اجلوامع، السبكي، حتقيق: انظر6

634، ص م2004-ـه1425، 1لبنان،ط
، ولــــــد ســــــنة رحيم الكــــــردي الرازيــــــاين مث املصــــــري، ويعــــــرف كأبيــــــه بــــــابن العراقــــــيهــــــو ويل الــــــدين أبــــــو زرعــــــة أمحــــــد بــــــن عبــــــدال7

البــــاجي ، مــــن شــــيوخه أبــــو البقــــاء الســــبكي والبهــــاء بــــن خليــــل والــــزين ابــــن القــــاري و بالقــــاهرة، قاضــــي الــــديار املصــــريةهـــــ762
وأخبـــــار املدلســـــني، والـــــذيل، وشـــــرح ســـــنن أيب ،اإلطـــــرافاإلطـــــراف بأوهـــــام: وأبـــــو نصـــــر الشـــــريازي وغـــــريهم، لـــــه مؤلفـــــات منهـــــا

.هـ826وامع وغري ذلك، تويف سنة ، وشرح مجع اجلدود
9/251، شذرات الذهب 1/148، األعالم 1/102، البدر الطالع 1/336الضوء الالمع : انظر
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،ىل وأظهر من إحلاقها بصورة الزناما يزاد لبائع السلعة أو قلنا به فإحلاق املسألة مبسألة 1وأعلى أنه 
، وهو حد إمام 2الفرع املرتدد بني أصلني فيلحق بأكثرمها شبها": وقد علم أن حقيقة قياس الشبه هو

.3"احلرمني
صح من خطه رمحه . أعلم، واهللا4وكان أصوليا، واستحسنه جدا، فق العامل املذكور على ما ذكرناهفوا

.رمحه اهللا

]سفر الولد بغير إذن والده [ -29
عن فقري خاف على نفسه العنت، وليس له ما :يخ سيدي حممد بن العالمة أيب زيدوسئل الش

، مث إن الولد املذكور أراد السفر البتغاء يزوج به هذا االبنيفضل عنه ما، وله أب ملئ اليتزوج ب
لكون التزويج حينئذ فرض عليه كما ، فهل جيوز له السفر ولو كره والده، لك أبوهفضل اهللا وأىب ذ

؟وه يف طلب العلم الذي هو فرض عنيقال
.انتهى، 5"وإذا احتلم الغالم فله أن يذهب حيث شاء: "وقد قال يف املدونة

.لو: ولعل الصواب،يف النسختنيهكذا 1
26، ص مد عبداللطيف العبد، حتقيق حمالورقات، اجلويين2

، وقـــــد اختلفـــــت الربهــــان تعريفـــــا آخــــر لقيـــــاس الشــــبهغـــــري أنــــه ذكـــــر يف،رمني يف الورقـــــاتهــــذا هـــــو احلــــد الـــــذي ذكــــره إمـــــا م احلــــ
قــــــد و ، به عبـــــارة مســــــتمرة يف صـــــناعة احلــــــدودال يتحـــــرر يف الشــــــ: عبـــــارات األصــــــوليني يف تفســـــري الشــــــبه، حـــــىت قــــــال أبـــــو املعــــــايل

: يف صحة قياس الشبه على وجهنياختلف العلماء
رجة أنه يصح غري أنه ال جيوز احلكم به مع وجود العلة املستخ–أحدمها 
ـــــاساملنـــــع ألنـــــه لـــــو جـــــاز رد الفـــــرع إىل ا–الثـــــاين  ، ألنـــــه مـــــا مـــــن فـــــرع إال وميكـــــن رده إىل ألصـــــل بالشـــــبه للـــــزم أن يصـــــح كـــــل قي

.رب من الشبه، واختاره أبو إسحاقأصل بض
، تيســـــــــري 1/861، ـهـــــــــ1399، 1عبـــــــــدالعظيم الـــــــــديب، مطـــــــــابع الدوحـــــــــة احلديثـــــــــة، ط: هـــــــــان، اجلـــــــــويين، حتقيـــــــــقالرب :انظـــــــــر

254ص ،اجلويين، أمحد إدريس عبده، دار اهلدى عني مليلة، اجلزائرشرح ورقات إمام احلرمني املهمات يف
، ضـــــياء الـــــدين، الفقيـــــه الشـــــافعي، إمـــــام احلـــــرمني، يينهـــــو عبـــــد امللـــــك بـــــن أيب حممـــــد عبـــــد اهللا بـــــن يوســـــف أبـــــو املعـــــايل اجلـــــو 3

، وأجـــــاز لـــــه أبـــــو نعـــــيم صـــــاحب احلليـــــة، مجاعـــــة كثـــــريةمســـــع احلـــــديث مـــــن ، تفقـــــه علـــــى والـــــده يف صـــــباه، أحـــــد االئمـــــة األعـــــالم
وغيــــــاث األمــــــم يف، واإلرشــــــاد، الشــــــامل يف أصــــــول الــــــدين: مــــــن تصــــــانيفه، وغــــــريهم، ن الــــــدارقطين مــــــن ابــــــن عليــــــكومســــــع ســــــن

بنيسابورـه478تويف سنة ،وغريها، اإلمامة
5/338شذارات الذهب ، 5/165طبقات الشافعية الكربى : انظر

، ىت وصفه مرتمجوه بأنه كان أصوليا، حهذه املسألة ورد قول صاحب املدخلبن أيب مدين التمنطيطي خبالفه يف اشتهر عبداهللا4
. أنه كان أصولياويوردون هذه املسألة املذكورة للداللة على

2/101، رواية سحنون دونة الكربى لإلمام مالك بن أنسامل5
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ظر سيدي ما تدفع ، فانتقدم، وظاهر هذا خمالف ملا1"وال يغزي بغري إذن األبوين: "وقال يف الرسالة
. كره الشيوخ يف شرح هذين املوضعنيوما ذ ، به هذه املعارضة

، فله كان يف بلد يؤكل فيه احلرام فقطأن الولد إذا: على جواز السفر ما ذكره اجلزويلومما يدل
. رض والده بذلك السفرافر ولو مل يأن يس

تلزم طاعته يف معصية وال يف ، إذ ال ة أبويه فيما ذكربأنه ال تلزم الولد املذكور طاع:فأجاب
ا جيب على الولد ألبويه ما يف حترير م3قال ابن عطية: ما نصه2، ففي شرح الرسالة للقلشاينواجب
.4، انتهىهلما املندوبات واملستحباتويرتك، ما يف مباح وال يطيعهما يف معصيةأنه ال يعصيه:معناه

يذهب وإذا احتلم الغالم فله أن": دونة وحنوه يف إرخاء الستور منهاوأما قوله يف النكاح األول من امل
، يشبه ما مينع ولده بعد البلوغ من األسفاروقوله هنا يف الوالد ال : عليه5، فقال ابن حمرز"حيث شاء

وقد ، رجليإين كما ترى ال أستطيع أن أنزع الشوكة من : لهوي عن مالك يف شيخ كبري، قال ما ر 
ده على ، وإن كان الرب عنليس لك أن متنعه، فأفتاه مبا جيب بينه وبينه: أراد ولدي أن يسافر، قال

، يف الولد يريد احلج فيمنعه أبوه، أنه ال يعجل ويرتبص األعوام، وكذلك قالولده أال يسافر إال بإذنه
الوالد كانت على ما ، وفتوىو مما ال حيكم بهوه، ا للولد على ما جيب يف طريق الربفكانت هذه الفتي

. /8/يوجبه احلكم، واهللا أعلم

85، ابن أيب زيد القريواين ص الرسالة1
، وابن عرفة، أخذ عن والده، اإلمام احلافظ ملذهب مالك، لشاينهو قاضي اجلماعة أبو العباس أمحد بن حممد بن عبداهللا الق2

تويف ، وشرح على املدونة، وشرح خمتصر ابن احلاجب الفرعي، له شرح على الرسالة، وغريه، نه القلصاديوع، وغريهم، والغربيين
258شجرة النور ص ، 41الديباج ص توشيح : انظر.ـه863سنة 

ـه481ولد سنة ، نقدوة املفسري، الفقيه احملدث، االمام الكبري، بداحلق بن غالب بن عطية الغرناطيهو القاضي أبو حممد ع3
لوجيز ألف كتاب ا، وغريهم، وأبو جعفر بن مضاء، وعنه ابنه محزة، وخالئق،وحممد بن الفرج، وايب علي الغساين، أخذ عن والده

.ـه546تويف سنة ، برنامج يف مروياته وأمساء شيوخهوله، يف التفسري
129شجرة النور ص ، 175طبقات املفسرين ص ، 275الديباج املذهب ص : انظر

عبدالسالم عبدالشايف حممد، دار الكتب : ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عبد احلق بن عطية، حتقيقاحملر : انظر4
4/349ـ،ه11422، طالعلمية،بريوت

وبه ، والقابسي، وأيب عمران الفاسي، نتفقه بأيب بكر بن عبدالرمحا، بن حمرز القريواين الفقيه احملدثهو أبو القاسم عبدالرمحان 5
مات يف ، د واإلجيازابه الكبري مساه بالقصوكت، تعليق على املدونة مساه التبصرةله، وأبو احلسن اللخمي، تفقه عبداحلميد الصايغ

.ه450حنو 
110شجرة النور ص ، 325الديباج املذهب ص ، 2/327رك ترتيب املدا: انظر
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مسائل من البيوع وما شاكلها بيع فاسد وسلم

1]بيع من لم يصبه الجدري من العبيد [ -30

:من أسئلة سيدي عبد اهللا املذكور
اجلدري هل جيوز أم ال؟ شر 2العامةعما تسميه :العالمة أيب زيدمة سيدي حممد بن وسئل العال

.ذاك اشتد عليه بقدرة اهللا سبحانهوعلتهم يف ذلك أن من مل يفعل به ، وقد عمت به البلوى
ن ، لكن مالقاعدة يف ارتكاب أخف الضررين: أن معتمد الناس يف اجلدري هو: مبا نصهفأجاب

إصابة اجلدري، ، إذ ليس مبقطوعخلروج عنهماوهاهنا قد ميكن ا، شرطها أن ال ميكن اخلروج عنهما
ل املغرب ومن حوهلم على رد ، ولذلك متاأل أهلكن راعو الغالب يف ذلك، فإن الغالب عدم النجاة

ك عام أربعة على ذل3فيجيجمن أغرب ما رأيت إتفاق طلبة ، و أو األمة إذا مل يصبه اجلدري، العبد
.وسبعني، واهللا أعلم

]اشتراط التوفية في الماء المكيل بالقلدانة [ -31
: ط السيد املذكور عبد اهللا ما نصهومن خ
، أن الذي جرت به أمري الركب النبويسيدي عمر بن عبد الرمحان التنالينأفادين الشيخ :مسألة

يقبضه و بقي يف يد ، و أن من اشرتاه ومل القلدانة ليس مما فيه حق التوفيةالفتوى يف املاء املكيل ب
.تلف قبل قبضه فضمانه من املشرتي، انتهى، وإنئعه فعلى البائع إن استغله الغلةبا

.اعرتف بعدم اإلطالع عليه، انتهىفسألته عن النص يف ذلك ف

]من اشترى نخلة مثمرة بثمن ثم قضى عن الثمن طعاما [ -32
بدا، قضى عن الثمن طعاما، فإنه ال جيوزمث،من اشرتى خنلة مثمرة بثمن:مسألة:ومنه أيضا ما نصه

ت، وغري موجودة يف نموجودة فقط يف 45ألة إىل املس-30-ابتداءا من هذه املسألة 1
العالمة : نيف2
.نهذه الكلمة غري واضحة يف 3

ك بن حممد امليلي ، مبار تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث: انظر. تواتغرب تقع مشال مغربية على احلدود اجلزائريةواحة: فجيج
1/53، م1986-ـه1416ملؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط ، احممد امليلي: اجلزائري تقدمي
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.2، انتهىيف نوازله1قاله ابن هالل، أم ال، صالح الثمرة
]بيع فسالن نخيل المسجد [ -33

أفىت 3، بأن شيخه القوريخنيل املسجد/ 9/يف بيع فسالنيعين ابن هالل: وأجاب: ومنه أيضا
.قلعها بالنخلة، لكن إذا مل يضر

، 5وتغرس للمسجد4أال تباعمسجد حمل تغرس به ومن يقوم بذلك وينبغي عندي مهما وجد لل
.انتهى

]بيع خصي الضأن بطعام ألجل [ -34
بطعام ألجل إذا كان يراد جبواز بيع خصي الضأن أفىت سيدي عمر التنالين: مسألةومنه أيضا

.6، نقله الربزيلالرعواين من الدجاج بطعام ألجل، وأفىت ابن عرفة جبواز بيعللتسمني
. اخلصي من الدجاج الذي ليس بسمني: هوقال بعض شيوخنا والرعواين 

]التولية في البهيمة المشتراة بطعام [ -35
، فهل جيوز  هلم س ذحبوا بقرة اشرتوها بطعام ألجليف أنا،وسئل ابن هالل: ومنه أيضا ما نصه

؟ منهاشركة التولية وال
والذي :فسئل شيخنا القوري عن ذلك فتوقف، قلت،ن اشرتيت البهيمة بطعام وقد ذحبتإ:فأجاب

، عليه بافرتاقه مع البائع األول، ألن عهدة املوىلأقول به أن ذلك ال جيوز، ألن املوىل بائع يف احلقيقة

له نوازل وفتاوى ، وغريمها، وبن آمالل، خذ عن القوريأ، السجلماسي اإلمام الفقيه املتفننهو أبو إسحاق إبراهيم بن هالل 1
. ـه903تويف سنة ، وشرح خمتصر خليل، وله الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصغري،  مشهروة

268شجرة النور ص، 97جذوة اإلقتباس ص : انظر
، وقوال آخر البن مسلمة، إىل أجلذكر ابن هالل يف هذه املسألة قوال آخر لسحنون جبواز بيع احلائط بثمره بطعام نقدا أو 2

.واز قبل بدو صالح الثمرة ال بعدهوهو اجل
194رقم املسألة ، 214انظر نوازل ابن هالل ص 

،شيخ اجلماعة بفاس، فاسي األندلسي األصل شهر بالقوريالهو أبو عبد اهللا حممد ابن قاسم بن حممد اللخمي املكناسي مث 3
وأخذ عنه ابن غازي ، ومجاعة، وأيب حممد العبدوسي، أخذ عن أيب موسى عمران اجلانايتـه804املتبحر يف العلوم ولد سنة 

هـ 872له شرح على املختصر تويف سنة ، الزموري وغريهموالشيخ زروق وابن هالل وعبداهللا 
. 261شجرة النور ص ، 319إلقتباس ص جذوة ا548نيل اإلبتهاج ص ، 202ح الديباج ص توشي: انظر

االبتاع : نيف4
227رقم املسألة ، 236نوازل ابن هالل ص : انظر5
3/248، أبو القاسم بن أمحد البلوي فتاوى الربزيل: انظر6
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كذلك فذلك بيع طعام بطعام غائب، والبن ، وإذا كان األمرعليه كما يف املوطأ وهو املشهورفتكون
كان مثل ، فإنه قيد إطالق املدونة جلواز تولية السلعة املشرتاة بعوض مبا إذايونس ما هو كالنص

، فكذلك ال جيوز تولية حلم البهيمة لئال يدخله بيع ما ليس عندك:قال، العوض حاضرا عند املوىل
، لئال يدخله بيع طعام بطعام غائب،له ااملشرتاة بطعام حىت حيضر عند املوىل 

.1انتهى

]البهيمة تفوت على الشريك بما يفوت به البيع [ -36
2فيمن اشرتك: بإثر أسئلنوازل ابن هاللوفيها يعين : ومنه أيضا

أو اشرتط عليه النفقة ومل يضربا لذلك ، ها جزءافاسدة لكونه باع له من
ن طالت بيده وحال ، كيف يكون احلكم إء معلوم بال بيع حىت يقسم بينهماأجال ودفعها له جبز 

؟ دا وطال الزمان ومل حيل هلا سوق، وما مقدار الطول، أو ولدت أوالسوقها يف نفسها
الذي ذكرمت جزءها الذي باجلزءإن فاتت البهيمة مبا يفوت به البيع الفاسد كان آلخذها:فأجاب
، ق عليها مع نصف أجرة قيامه عليهاأخذها به

هذا مقتضى ما البن أيب زيد على مسألة كتاب اجلعل و اإلجارة فيمن أوجر على تعليم عبده الكتابة 
. 4انتهى،3]هذهمن وادةو مسأل[، و له نصفهأو القرآن سنة

]التعامل بالدراهم المتفاوتة الوزن[-37
رمبا يأتيه ، و يبيع الزعفران وزنا بوزنيه دراهمعن رجل : املذكور أعالهوسئل الشيخ سيدي حممد 

ي ، مث حيبسها و يعطيها املشرت فيأيت الدالل ؛ الرجل وليس معه دراهم
؟ كما يف كرمي علمكم كثرية التفاوت، و الدراهم  عددها من غري وزن

نها أحلقنا كل ، أي من مجلة مسائل سئل عوبعد فاجلواب عن املسألة األوىل:مبا نصهفأجاب
، ألنه ال حمذور يف التفاضل بني الزعفران ال منع يف املسألة من تلك اجليشة، أنه /10/واحدة مبوضعها

، ألنه جيوز بيعه بعدد إذ ليس من شرطه بيعه مبا وزن به،غريهاو ال يف وزنه بدراهم ودفعوالدراهم 
، وتفاوت الدراهم يف النقص مع بغريها كاألوقية مثال، وهو واضح

361رقم املسألة ، 320نوازل ابن هالل ص : نظرا1
"] يف [ سئل فيمن اشرتك : "يف نوازل ابن هالل2
ومسألتكم من وادي هذه : يف األصل3
401رقم املسألة ، 373نوازل ابن هالل ص : انظر4
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، واهللا 2يف الدراهم1، كما نقله شيخنا عن ابن زرقونكل يف التعامل على السواء اليقدحجريان ال
.أعلم

]إليه في السباعي ال يجده فيقضي عنه سلعة المسلم[ -38
فيتفق هو واملسلم على تقومي السباعي بكذا وكذا ، املسلم إليه يف السباعي ال جيدهعن:و سئل

، فحيثما رأى املسلم سلعة أعجبته أمر الوكيل املذكورها إىل رجل يرضاه املسلم  أو مهادراهم يدفع
ال بإذن املسلم الذي هو رب الوكيل مل يكن ليقدم على شرائها إوقد علم أن ،بشرائها له ليأخذها

؟ ى إلزامها له وال انفكاك له عنها، فهل جيوز هذا أم ال، وضمائرمها منعقدة علالدين
تضاء على ، أن املعاملة فيها يف االقأي من مجلة مسائل سئل عنها، وعن الثانية: مبا نصهفأجاب

الذمة مؤخرا من فسخ دين يف دين، وهو ممنوع اتفاقايف، إذ غري ماالوجه املذكور فاسدة
أن التأخري ، لنصهم علىمؤخرملا اتفقا على شراء سلع غري حاضرة ودفعها عن السباعية فسخ هلا يف

واألضيق : "، وعند قوله4"وككالئ مبثله: "عند قوله3، كما يف شروح خليل
.خل، إ5"صرف

]من اقتضى عن ثمن المسلم فيه ذهبا [ -39
، فإذا حل أجل السلم اقتضى عن مثن املسلم فيه ذهباعمن أسلم دراهم يف أمة أو عبد:وسئل

التهمة 6تبعد، إذا زاد زيادة لماء جبواز ذلك، وقد أفىت بعض العصرف قيمته بعد تقدير تلك القيمة

، كان متعصباً ملذهب مالك قائمًا عليه، مل الفقيه احلافظ املربز، العابن حممد بن سعيد يعرف بابن زرقونهو أبو احلسن حممد 1

احملمن تآليفه املعلى يف الرد على . أصحاب اِإلمام املازري، أخذ عنه جلة منهم أبو الربيع بن سامل وأجاز ابن اآلبار
يحني وله كتاب يف الفقه مل يكمله، وقطب الشريعة يف اجلمع بني الصححممد بن حزم

178شجرة النور ص : انظر.هـ621هـ وتويف سنة 539ده سنة مول. مالك
6/46املعيار املعرب، الونشريسي: انظر قول ابن زرقون يف2
، ، دار الفكر للطباعة، شرح خمتصر خليل للخرشي6/232، التاج واإلكليل، املواق 6/232مواهب اجلليل، احلطاب : انظر3

، 5/42م1989-ـه1409، ، حممد بن عليش، دار الفكر، بريوت، دون طبعة، منح اجلليل شرح خمتصر خليل5/76بريوت
3/61،، دار الفكر، بريوتحاشية الدسوقي على الشرح الكبري

149خمتصر خليل ص 4
158ملصدر نفسه ص ا5
بعد: نيف6
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وشرحها وغريمها من الكتب املنع حسبما يف كرمي 2، واملنصوص يف املدونةاملتأخر1عن الصرف
وذهب : "الزرقاين فإنه قال بعد قول خليلعبد الباقيالشيخ ، وتبعه3علمكم إال ما يف كبري التتائي

: ، ما نصه بعد كالم قليل4"ورأس املال ورق
5.زيادة بينة تبعد التهمة عن الصرف، انتهىإال أن يزيد أحدمها عن اآلخر 

دونة يف ثالث سلمها وبيوع ، وأطلق املنع من ذلك يف امل6، وال اخلرشييتبعه على هذا الشيخ ساملومل 
.املغريب على ظاهر ما يف املوضعني، وأبقاها وبيوع آجاهلا

8وكذلك أطلق يف النوادر فيما نقل عنه ابن الناظم.حنوه من غري تقييد7ونقل عن التونسي

بيع الثمن بالثمن جنسا جبنس كبيع الذهب بالذهب أو بغري جنس كبيع الذهب بالفضة، ّمسي : الصرف عند الفقهاء هو1
يشرتط إىل يد قبل االفرتاق ألنّهبالّصرف ألنّه ال ينتفع بعينه وال يطلب منه إّال الزيادة أو ألنّه حيتاج فيه إىل النقل يف بدليه من يد

.فيه التقابض قبل االفرتاق
1076/ 2، التهانوي كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: انظر

2/20، الرباذعي ، التهذيب يف اختصار املدونة3/163املدونة الكربى، لإلمام مالك بن أنس، رواية سحنون  : انظر2
والربهان ، أخذ عن النور السنهوري، م التتائي اإلمام الفقيه املتفننهو قاضي القضاة أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن إبراهي3

وشرح على ابن ، وشرح على الرسالة، له شرحان على املختصر، وعنه الشيخ الفيشي وغريه، وغريهم، وسبط الدين املارديين، اللقاين
.ـه942نة تويف س، احلاجب الفرعي

.272شجرة النور ص ، 171الديباج ص توشيح : انظر
164خمتصر خليل ص 4
5/225شرح الزرقاين ملختصر خليل : انظر5
5/227شرح خمتصر خليل للخرشي : انظر6

، النور األجهوري،والربهان اللقاين، والدهأخذ عن ، إليه انتهت الرئاسة مبصر، بد اهللا حممد بن عبد اهللا اخلرشيهو أبو ع: اخلرشي
له شرح كبري ، وغريهم، وحممد بن عبد الباقي الزرقاين، خ علي النوري ومشس الدين اللقاينالشي: وأخذ عنه مجاعة منه، وغريه

.317شجرة النور ص : انظر.ـه1101تويف سنة ، وصغري على املختصر
وأيب عمران ، تفقه بأيب بكر بن عبد الرمحان، ثحملدهو أبو إسحاق ابراهيم ابن حسن ابن اسحاق التونسي الفقيه األصويل ا7

ها على  له شروح حسنة وتعاليق متنافس في، وعبد احلميد الصايغ، وتفقه عبد احلميد ابن سعدون، وغريهم، واألزدي، الفاسي
.ـه443تويف سنة ، كتاب ابن املواز واملدونة

. 108ور ص شجرة الن،144الديباج املذهب ص ، 2/323ترتيب املدارك : انظر
ريوت، ، بابراهيم عبد سعود اجلنايب، دار ابن حزم: لتحفة احلكام البن عاصم األندلسي، دراسة وحتقيقشرح ابن الناظم : انظر8

2/1121، م2013-ـه1434، 1لبنان، ط
اثنيت عشرة توىل ، الوزيريح القلم واللسان املتفنن هو قاضي اجلماعة أبو حيىي حممد بن أيب بكر حممد بن عاصم الفص: ابن الناظم

ملنتوري وأبو جعفر الشريف والده وعمه وابن سراج وا: أخذ عن مجاعة منهم، رة واخلطابةالكتابة والوزا: خطة يف وقت واحد منها
ة الرضا يف التسليم ملا وجن، السيوف واألقالم والقريضشرح حتفة والده والروض األريض يف تراجم ذوي : له تآليف منها، السبيت

أما الناظم فهو قاضي اجلماعة أبوبكر حممد بن حممد بن عاصم الغرناطي الفقيه األصويل ، ه857كان باحلياة سنة ، قدر وقضى
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أحد / 11/يقيدهاأن ظاهر املدونة مقدم على غريها ما مل: قالوا، وقد 2وغريهم1وكذلك ابن سلمون
، هذا مع أنه لو سلم  أن الظواهر إذا كثرت مبنزلة النص، وذكر ابن ناجي أيضا من فحول املذهب

فيما إذا قوم املسلم فيه بالذهب، وعرفنا ، ألن كالمه تائي ما كان حجة يف جواز املسألةكالم الت
؟ا بالفضة أوال، مث يأخذون عن تلك القيمة ذهبا، واملقدم يف حكم املرئي

، فإنه ملا ذكر ذكرته عن الزرقاين ومن معه صحيح، وأصله يف التوضيح، فماوبعد: مبا نصهفأجاب
، فيخرج أخذ املقتضى مما يسلم فيه رأس املالوأن يكون": شروط قضاء السلم قال3ابن احلاجب

أن يكون :، وهوطهذا ثاين الشرو : خل، فقال يف التوضيحإ، "ورقال طعام والذهب بالالطعام  ورأس امل
مما يصلح أن يسلم فيه رأس املالاملقتضى املأخوذ عوضا عما يف الذمة

ذا كان الطعام ما إ: ، ويستثىن من األوىل4، ومنعت سدا للذريعةائل وتصورها واضحمن ثالث مس
ما إذا زاد أحد العوضني على اآلخر زيادة كثرية : ه جيوز ويعد إقالة، ومن الثانية، فإنمساويا لرأس املال

، أشرت إليه، 5تبعد التهمة حينئذ عن الصرف املستأخر
زاد صرف املأخوذ عن ، إذا ولو كان رأس املال دراهم، جبواز أخذ الذهب عن املسلم فيهفصار يفيت

وله ، مدها العلماء وشرحها مجاعةله تآليف منها التحفة وقع عليها القبول واعت،ن يف علوم شىت وهو والد أبو حيىياحملدث املتفن
وغري ، القراءات وأخرى يف قراءة يعقوباملوافقات وأرجوزة يف النحو وأخرى يف الفرائض وأخرى يفأرجوزة يف األصول واختصار

.248، 247شجرة النور ص : انظر.ـه829سنة وتويفـه760ذلك ولد سنة 
أخذ عن ، ـه669ولد سنة ، إمام يف كثري من الفنون، ابن سلمون الغرناطي) ثالثا(هو أبو حممد عبد اهللا ابن علي ابن عبد اهللا1

ع من اخلالف ألف الشايف فيما وق، وغريهم وأخذ عنه احلضرمي وغريه، وابن املرحل، وأيب احلسن البلوطي، أيب احلسن ابن فضيلة
.ـه741تويف سنة ، بني التبصرة والكايف

.  214شجرة النور ص ، 434جذوة اإلقتباس ص : انظر
صاحبها مصطفى وشريكه أمحد ، ل، املطبعة الببن سلمونالعقد املنظم للحكام، عبد اهللا: انظر2

1/256،255، ـه1302احلليب، ط 
إلسكندري الفقيه هو أبو عمرو مجال الدين عثمان ابن عمر ابن أيب بكر يونس املعروف بابن احلاجب املصري مث الدمشقي مث ا3

، وأخذ عنه الشهاب القرايف، والشاطيب، وأيب احلسني ابن جبري، أخذ عن أيب احلسن األبياري،ـه570ولد سنة ، األصويل املتكلم
، وغري ذلك، شريوشرح املفصل للزخم، وخمتصره األصلي،خمتصره الفرعي: من تصانيفه، وغريمها، والقاضي ناصر الدين األبياري

.ـه646تويف سنة 
167شجرة النور ص ، 289الديباج املذهب ص : انظر

لكن من حيث إفضاؤها إىل املنهي ، وهي يف األصل مباحة، : سد الذرائع4
ال خيلو مذهب من بناء فروع مع أنه ، ، تزول إباحتها

162/ 1، احلجوي الفكر السامي: انظر.عليها
6/59، خليل بن إسحاق اجلندي ضيح شرح خمتصر ابن احلاجب الفرعيالتو : انظر5
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، ومل يدر أرف رأس املال يوم املعاملة الثلثص
املتأخر املأخوذ عنه ، وإمنا يدفعها أن لو زاد صرف املعجل الذي هو رأس املال على قيمة منع ذلك

و قد أشار ،بالنصف،وبعضهم بالثلث، وقدرها بعضهم 1، كما أشري إليه يف بيوع اآلجالزيادة كثرية
،كالم التتائي فيما إذا قومتألن: يد اجلنتوري يف شرح معونة الغرمي، وأما قولكله شيخ والدي أبو ز 

.مي يف املنع واجلواز كما هو واضح، إذ العربة بالتقو خل، فغري صحيحإ

]معنى الجلجالن والترمس والبسيلة [ -40
نص أي بضم أوله ، وهون اجللجالن والسمسم مها شيء واحدبأ:فأجاب، عما يظهر:وسئل

، والرتمس حب غري موجود 2، وقد يطلق اجللجالن على حب الكزبرة كما يف القاموسوكسر ثانيه
، د الثالث مع سكون اآلخر وما قبله، واللوبيا تدالغت أي بفتح الثالثة األوىل مع تشديعندنا

والبسيم هواملسمى ض شيوخنا أن هذا النوع املسمى بالبسيلةقيدنا عن بع: 3والبسيلة قال ابن غازي
./12/وهومش على وزن فلس. 4، انتهىعندنا بكرفالة

مسائل من الضمان والحجر والوديعة والصلح واإلقرار والمساقاة و القسمة والشفعة 
والضرر

.ين سيدي عبد اهللا املذكور ما نصهمن أسئلة سيدي عبد اهللا املذكور ومن خط أع

]من اشترى دابة وضمن له آخر أصلها [ -41
؟ ،عمن اشرتى دابة وضمن له آخر أصلها:5وسئل

. بيع احلال، أو البيع نقدا، وهو ضد الع الذي يكون دفع الثمن فيه مؤجالالبي: بيع املؤجل يف اصطالح الفقهاء هوال1
15، ص م2003-ـه1424، 2حوث والتدريب، ط، املعهد اإلسالمي للبلبيع املؤجل، عبدالستار أبو غدةا: انظر

1/979، الفريوزآبادي القاموس احمليط: انظر2
وأيب عبداهللا ، أخذ عن القوري، ـه841ولد سنة ، مث الفاسي، أمحد بن غازي العثماين املكناسيهو أبو عبداهللا حممد بن3

له تآليف ، وغريهم، وعبدالواحد الونشريسي، وأمحد الدقون، وأخذ عنه ابن العباس الصغري، ومجاعة، وابن مرزوق الكفيف، السراج
.ـه919تويف سنة ، وغري ذلك،وشفاء اخلليل يف حل مقفل خليل، تقييد على البخاري: منها
276شجرة النور ص ، 160لديباج ص توشيح ا: انظر

مركزأمحد بن عبدالكرمي جنيب،: شفاء الغليل يف حل مقفل خليل، حممد بن أمحد بن غازي العثماين، دراسة وحتقيق: انظر4
1/264م،2008–ـه1429، 1جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، ط

356، املسألة رقم 319ابن هالل، انظر نوازله ص 5
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ضى ما ملالك يف مساع ، هذا مقتبالدابة من عيببأنه ال يلزم ضامن األصل ما حدث :فأجاب
املعىن : رشدعورت، ابن أو ، فماتت األمة، أنا لرهنك ضامن: ، ابن القاسم

، رجه من يدهخيالراهن غره به مما يبطله عليه و 
.عيب أو غصب أو شبهه، انتهىالما حدث عليه من موت أو 

، ألنضامن األصل إال إن استحقت الدابةفال يؤخذ : بعد كالممث قال ابن هالل
.تهىمن عيب قدمي، ان

]عن التزويج فأعطته إرثها وليها يتيمة عطلها [ -42
يها، فأعطته ذلك ، إال أن تعطيه مجيع إرثها من أبعن عم يتيمة عطلها عن التزويج:1وسئل

، على أن يرد هلا بعض ما أعطته، مث عقدوا صلحافأصلحها، مث أنكحها، مث قام عليه زوجها يف ذلك
؟الزوج والعم وبنت أخيه املذكورة2فاصطلحوا

، فيجب فكيف وهي إمنا كان ليرتكها تتزوج، والصلح املذكور باطل، هبة احملجورة مردودة:فأجاب
بل يلزمه رد ، للموهوب له ذلك3حمل، فال وهبت مىت وجدت لذلك سبيالاسرتجاع كل ما / 13/هلا

.الغلة

]األم تستغل ميراث بناتها [ -43
فيما خلف 5حجرهادها ثالث بنات مات أبوهن وكن يف يف امرأة عن: 4رمحه اهللالوسئل ابن هال

، ويأكلن ويشربن بالشركة فيما ةمع أمهن بالشرك6]انوا يستغلون كلهمفك[، هلن أبوهن من أصله
، هة حىت تزوجن ودخل بينهن أزواجهن، ليس بينهن حماسبة وال كرابينهن مما خلف أبوهن بالسواء

ب هلن مع أمهن بشهادة أهل املوضع، مث مات البنات كلهن يف اإلشاعة من غري حساويأكلن أيضا
ك أبوهن وزوجها، ، فقام  ورثة البنات يطلبون األم فيما أكلت مع البنات على اإلشاعة مما تر بالوباء

؟فهل هلم ذلك أم ال

309املسألة رقم 293ابن هالل، انظر نوازله ص 1
فاصطلح: يف نوازل ابن هالل2
حيل : يف نوازل ابن هالل3
250املسألة رقم 254نوازل ابن هالل ص :انظر4
حجراهن : نويف، األصليف هكذا5
كن يستغالن كلهنفناألصل، ويف يفهكذا 6
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نة ع، إال أن يثبت بإقرارها أو بيعمر ذمة األم مبا ذكرمت من الغللال ت:فأجاب
من نصيبها، فتؤخذ بغرم ذلك حينئذ1أكثرذلك  لنفسها 

، وأما إن مل يثبت يها وهم رشداء،مل تطلب بشيء من ذلك
.أ

]الطعام المودع في بلد يباع في بلد آخر [ -44
، وأشهد على ذلك وبعثه عن رجل أودع طعاما عند آخر، فاشرتاه لنفسه أي ذلك املودع:2وسئل

؟ يبيعه فيه، فوجده ربه يف تلك البلدة، هل له أخذه أم ال؟ وهل املقوم واملثلي سواء أم اللبلد آخر ل
،إىل بلد فجاءه ربه يف ذلك البلدأن الطعام غري املقوم يتعدى املودع إياه عليه فينقله:فأجاب

ن مالك يف ، هذا قول ابن القاسم وروايته عأودعه به3فإنه ليس له أخذه بذلك البلد الذي
.كتاب ابن املواز، وهو املشهورو ، 
ري بني أخذ طعامه بعينه حيث خي: رمحهم اهللا6دينار، وعيسى ابن 5، وأشهب4وقال ابن نافع

.نه يف البلد الذي أودعه إياه فيه، وبني أخذه مثله موجده

التز  : نويف، هكذا يف األصل1
358، املسألة رقم 320ابن هالل، انظر نوازله ص 2
وإمنا يعطيه مثله يف البلد الذي، نقله إليهالذي :األصل زيادةيف 3
و كان ،كان حافظا،أحد أئمة الفتوى باملدينة، الثقة الثبت،املعروف بالصائغ، عبداهللا بن نافع موىل بين خمزومهو أبو حممد4

له تفسري يف ، روى عنه حيىي بن حيىي الليثي، وكبار أتباع أصحاب مالك، مسع منه سحنون، مبالك ونظرائهتفقه ، أميا ال يكتب
.ـه186تويف سنة ، وطأامل

55شجرة النور ص ، 213الديباج املذهب ص ، 1/205ترتيب املدارك : انظر
انتهت إليه الرئاسة يف ، ـه140ولد سنة ،  قيههو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري املصري الشيخ الف5

احلارث بن مسكني وعنه بنو عبد احلكم و ، روى عن الليث والفضيل بن عياض ومالك وبه تفقه، مصر بعد موت ابن القاسم
.بعد موت الشافعي بثمانية عشر يوماـه204تويف مبصر سنة ،وسحنون ومجاعة

59شجرة النور ص ، 162ذهب ص الديباج امل، 1/259ترتيب املدارك : انظر
حيىي انتشر علم مالك وبه و بيحىي بن، الفقيه القاضي ا، عيسى ابن دينار ابن وهب القرطيبهو أبو حممد6

، وأخذ عنه ابنه ابان، وله عشرون كتابا  يف مساعه عنه، مسع ابن القاسم وصحبه وعول عليهمل يسمع من مالك و، يف األندلس
.ـه212وغريه ألف يف الفقه كتاب اهلدية مات  ببلده طليطلة سنة 

64شجرة النور ص ، 279الديباج املذهب ص ، 1/373ترتيب املدارك : انظر
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ن كان بعيدا فكما قال ابن القاسم، ، وإهب، فكما قال أشإن كان البلد قريبا: 1وثالثها ألصبغ
لبلد الذي أودعه فيه إياه وأما إن استهلكه فال يأخذ مثله إال با، وهذا كله إن وجد طعامه بعينه

العروض بنقلها إىل بلد ، فحكمه حكم إن كان الطعام مقوما وهو اجلزاف، وأمااتفاقا، قاله ابن رشد
ببلد 2]وبني قيمته[، أنه خيري بني أخذه بعينه حيث وجده ذلك، ومذهب ابن القاسم يفآخر تعديا

س له إال أخذ ذلك بعينه لي: 3وقال سحنون،ا حيتاج إىل الكراء عليه يف محلهألن هذا مم، الوديعة
، واشرتاء املودع 4، واملسألة حصلها ابن رشد يف البيان يف كتاب الوديعة و كتاب الغصبحيث وجده

./14/باطل ال أثر له، انتهىاملودع يف مسألتكم 
]قيام بعض الورثة بعد اإلتفاق [ -45

ك سنني إىل ، وبقوا كذلمن بعضوها وكان مسكن بعضهم أفضل عن قوم ورثوا دارا وسكن:5سئل
؟ واحد منهم يطلب ما فضله به صاحبه، فقام كل أن وقعت بينهم مشاجرة

يدخل ، وال أرى أنمكارمةويعد ذلك، كن أجودملن سكن أدىن على من سال رجوع منهم :فأجاب
.من خطه رمحه اهللانتهى،7هو إذن أوال 6، هلهذا اخلالف الذي يف السكوت

مسع ابن القاسم ، ـه150ولد بعد سنة ، الثقة احملدثأبو عبد اهللا أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع املصري اإلمام الفقيه هو 1
وتفقه به ابن املواز وابن حبيب وابن مزين ،  لذهيب والبخاري وأبو حامت الرازيروى عنه ا،بن وهب وتفقه معهموأشهب وا

تويف مبصر سنة ، وغري ذلك،  وكتاب مساعه من ابن القاسم، كتاب األصول وتفسري حديث املوطأله تآليف حسان منها، وغريهم
.ـه225
66شجرة النور ص ، 158املذهب ص الديباج ، 1/325ترتيب املدارك : انظر

من ضيمته: نويف، األصلبارة هذه  ع2
ولد سنة ، احلافظ املتفق على فضله وإمامتهالفقيه، هو أبو سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القريواين3

، زياد وأسد بن الفرات وبن القاسمأخذ عن أئمة من أهل املشرق واملغرب كابن عيينة ووكيع وابن مهدي وعلي بنـه160
مات وهو يتوىل وغريهم ، وبن غالب، وحممد بن عبدوس، ابنه حممد:  نهمراو م700أما الذين رووا عنه فقد بلغوا ، وغريهم 

.ـه240القضاء  سنة 
.79شجرة النور ص ، 263الديباج املذهب ص ، 1/339ترتيب املدارك : انظر

15/297البيان والتحصيل : انظر4
358، املسألة رقم 320ابن هالل، انظر نوازله ص 5
بل : نويف، هكذا يف األصل6
والفعل ، فهو معاوض، منه ما يدل على رضاهألن ساكن األدىن صدر [ : "هل هو إذن أو ال"هالل بعد قوله يف نوازل ابن 7

]  فلذلك ينعقد البيع باملعاطاة، كالقوليةالدال على الرضا يقوم مقام النص والداللة الفعلية يف املعاوضة  
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1]أقر بحق لم يحدد قدره وماتمن [ -46

والباقي ابعث ، 2سبعة عشر مثقاالترك: عن رجل كتب آلخر ما نصهوسئل سيدي حممد الرمحوين
؟، مث مات الكاتب املقر كيف احلكميل الرسم ويأتيك

ين يعني لكم احلق كم هو فرب الداوإن أبو ، وحيلفون عليه، وبعد فالورثة يعينون له الباقي:فأجاب
مث مات ومل ، أقر يف وصيته أن لفالن عليه حقالو أن رجال: 3قال يف التبصرة عن مطرف، ميينهمع 

قيل للمقر له سم ، فإن قالو ال علم لنا به، كم حق هذا: ثةفإنه يقال للور ، يسم ذلك احلق كم هو
اقيل للورثة ال تصلو ،ال أعرفه وهو كان أحفظ مين: الوإن ق، فإن مساه حلف عليه وأعطيه، حقك

، ألن هذا و تقر له مبا شئتم  وحتلفون عليه، أمنهإىل شيء من هذا املرياث حىت تدفعوا إىل هذا حقه
.فال بد أن يصل إىل حقه، انتهى، فيه حقاقد ثبت أن له

]القوم يتعصب بعضهم لبعض في منع الحق  [ -47
وحكمهم ، جبريرة بعضاحلق يؤخذ بعضهمهم لبعض يف منع القوم الذين يتعصبون بعض:مسألة

، 4وفيهم شيخ شيخنا األستاذ اهلاليل، لك وقعت الفتوى من فقهاء سجلماسة، بذحكم احملاربني
، حديث العقيلي الذي خرجه واحلجة يف ذلك، احبنا الفقيه سيدي حممد الرمحوينأخربين بذلك ص

. نتهى من خط سيدي عبداهللا املذكورا،5مسلم

نساقطة من64املسألة إىل 46من هذه املسألة 1
.، وخيتلف املثقال لوزن الذهب عن املثقال لوزن االشياء االخرىمن وحدات الوزن: املثقال2

.غراما4، 24= مثقال الذهب 
. غراما4، 5= ال االشياء االخرى  مثق

404، ص حامد صادق قنييب–مد رواس قلعجي ، حمالفقهاءمعجم لغة : انظر
الثقة األمني الفقيه املقدم الثبت روى عن : هو أبو مصعب ُمطَرُِّف بن عبد اهللا بن مطرف بن سليمان بن يسار اهلاليل املدين3

كانوا : قال اِإلمام ابن حنبل.مجاعة منهم مالك وبه تفقه، وعنه أبو زرعة وأبو حامت الرازيان والبخاري، وخرج له يف الصحيح
.سنة83وسنه  ـه220يقدمونه على أصحاب مالك، تويف سنة  

57شجرة النور ص : انظر
23أمحد بن عبدالعزيز اهلاليل شيخ حممد بن عبدالرمحان انظر ترمجته ص 4
األحاديث اليت يف صحيح مسلم عن العقيلي ال تصلح لالستشهاد يف هذه املسألة   5
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]إخراج الخماس بعد حرثه [  -48
، فاخلماس ال جيوز وبعد: مبا نصهفأجاب ، عما يظهروسئل مع احلضرة أبو عبداهللا بن عبدالرمحان

ولوتراضيا بناء ، يدفع له شيء عما جيب له يف الزرع، كما ال جيوز أن راجه بعد حرثه إال برضاهإخ
.على أنه شريك

]مساقاة أو مزارعة خماسة بالد توات هل هي إجارة أو [ -49
هل حممل اخلماسة يف وادي توات حممل اإلجارة الفاسدة أو املزارعة الفاسدة أو املساقاة وسئل أيضا

، وهل جيوز ألحد أن يشرتط مع على العمل يف النخل والبياض معافاسدةال
النخل وال يسقيه إال اليت ، وال يلقح يف النخل ومترها بل يف الزرع فقطاخلماس أنه ال حق لك 

خل ، وهل جيوز إخراج اخلماس بعد حصاد الزرع وقبل تلقيح النضت يف الزرع وال حق له فيها أيضاعر 
؟ص هو نصيبه حببس ما جرى من العرف، ويف كل ينقأو بعده
1أما مخاسة بالدنا هذه ففيها اجتماع املساقاة: مبا نصهفأجاب

وز اجتماعهما إال أمحد وأبو يوسف، فلو قلدا ومل أقف على من جيف البياض الكثري، 2واملزارعة
يها وهو قائل مبنعها فهم للضرورة كان أوىل

، فيجري اخلالف الذي ذكره ابن ترك النخيل فذاك مزارعة، وأما إذا شرط على اخلماس مأثومون
.له وقت فال بأس به، واهللا أعلمقت املذكور وهو مل حيدد، وأما إخراج اخلماس يف الو 3رشد

.حلراسة وغريها جبزء شائع من مثرهدفع الشجر إىل من يصلحه بتنظيف السواقي والّسقي وا: اقاة هياملس1
الفقهاء قاسم ، أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني 2/1526كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، التهانوي : انظر

، التعريفات، علي بن 102، ص م2004- ـه1424: العلمية، طحيىي حسني مراد، دار الكتب : بن عبداهللا القونوي، حتقيق
-ـه1403، 1لعلماء بإشراف دار الكتب العلمية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طمجاعة من ا: حممد اجلرجاين، حتقيق

212، ص م1983
.رعة هي ِشرْكة يف احلرث أو الزرعاملزا2

، حاشية الدسوقي على الشرح 390، ص ـه1350، 1ة، ط، املكتبة العلميعشرح حدود ابن عرفة، حممد بن قاسم الرصا : انظر
3/372الكبري 

–ـه1408، 2ار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، ط، دحممد حجي وآخرون: والتحصيل، ابن رشد اجلد، حتقيقالبيان : انظر3
15/414، م1988
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] ب لم يبلغ حد الرعي هل يكون له فيه شيء صَ إذا خرج الخماس وفي الجنان ق[ -50
، فهل يكون له فيه شيء أم يف اجلنان قصب مل يبلغ  حد الرعييف اخلماس إذا خرج و وأجاب أيضا

فإن كان الناس يتساحمون يف هذا وشبهه فال شيء ، العرفاخلماس يتبع يف أمره  : صهال ؟ مبا ن
، وطلب ساواها ورضي باخلروج ومل حيرث، انظر إذا خرج اخلماس بعد أن قلب األرض و 1للخماس فيه

، وراجع ابن سلمون يف مة عمله فهل جيوز أن يعطاه أم ال؟ اجلواب جيوز أن يعطاهرب األرض بقي
.خط سيدي عبداهللا املذكور، انتهى من ، واهللا أعلم2املزارعة

]العراجين بتمرها شريكينقسمة ال[ -51
:ومن خطه أيضا ما نصه

، ألن ما متكنغري جائزة] 3أي بتمرها[، قسمة العراجني: أيضا مبا نصهوأجاب يعين ابن هالل
فرق انت ضرورة حتوج  إىل قسمته جزافا، كما إذا كان ، إال إذا كقسمته كيال ال جتوز قسمته جزافا

.4، انتهىة إذا قسمه عارف باحلزر والتخمني، فتجوز قسمته بالعراجني للضرور العرجون فسد

]مجهول المكيال البقسمة الطعام[ -52
تسع أحيانا ويضيق أحيانا كالقفة وال يقسم الزرع جزافا وال بظرف  ي:مسألة قال يف نوازل ابن هالل

.7، انتهىمبثل القصعة واجلفن والقلة واملد، وإمنا يقسم 6، والغرارة املسرتخية، وحنوها5- أي-

بقدر أربع كلماتبياضهنا 1
وما بعدها 2/8، ابن سلمون العقد املنظم للحكام2
ولو ذكر ، أنه مل يذكر نص السؤال، ل الشيخ يذكرها هنا يف نص اجلوابوالذي جع، ألصل أي النوازل اهلالليةغري موجودة يف ا3

، وتفهم املسألة، حىت يتضح اجلوابوكان حري بالشيخ أن يذكر السؤال يف هذه املسألة، ال ملا اضطر إىل ذكر هذه العبارةالسؤ 
. لتمر مث أرادا أن يقسما العراجنيفلما وصل جد ا، جوابكم عن شريكني اشرتكا أصال: السؤال كما يف النوازل اهلالليةونص

206رقماملسألة،225ص نوازل ابن هالل: انظر4
غري موجودة يف نوازل ابن هالل 5
5/18لسان العرب، ابن منظور : انظر. للّتْنب اُجلواِلق، الِغرارُة َواِحَدُة الَغرائِر الَِّيت : الِغرارةُ 6
وكعادة الشيخ أنه  ، جزء من جواب ابن هالل يف املسألةوهو ، يخ هو قول ابن عبدالرب يف الكايفهذا اجلواب الذي ذكره الش7

وقسمة الطعام : السؤالونص ، مما يؤدي إىل عدم فهم املسألة، وال يذكر املسألة كاملة، ض األحيان جزءا من اجلوابيذكر يف بع
كاء مبكيال معلوم أو مبجهول وقسم الطعام وهو صربة بني الشر : ل جمهول أم ال بد من املعلوم؟ فأجاب ابن هاللهل جتوز مبكيا

،هالل قول ابن عبد الرب يف الكايفمث ساق ابن ، ...يانا كالقفة املسرتخية وحنوها وال جيوز قسمه مبا يتسع أحيانا ويضيق أح، جائز
.لذي بني أيديناوهو املذكور يف منت الكتاب ا

407رقم املسألة ، 379نوازل ابن هالل ص : انظر
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]الوكيل على الشفعة يتهم أنه يأخذ لنفسه هل عليه اليمين أم ال [ -53
بأنه ،فهل حيلف أنه إمنا يأخذ ملن وكله، نه يأخذ لنفسهأالوكيل على األخذ بالشفعة يتهم يفوأجاب

فريد ذلك إىل حتيل بالتوكيل مع الشفيع على ذلك،لنفسه و نعم إذا ظهر يوما ما أنه رد ، ال ميني عليه
نازع يف ماله إن شاء باع أو ، فإنه ال يذلك2بالشفعة مث باع1أخذوأما الشفيع إذا : مث قال، رتياملش

.3، فال يرتك بيده إن شاء املشرتيمتسك، إال إذا ظهر أنه رد ذلك للغري

]المراد بقبول القسمة [ -54
، ركته من مرض كان به سنة مخس عشرةأبقى اهللا ب، أبا عبداهللا بن عبدالرمحانعدت شيخنا :مسألة
اء كما زعم ليس املراد بقبول القسمة قبوهلا على عدد الشرك: عن مسألة يف الشفعة، فقال يلفسألته

ك، فالذي وإن مل يقبلها على عدد األشرا، وإمنا املراد قبول القسمة أنصافا، اذلك فقهاء توات فغلطو 
وال يقبلها على عدد األشراك ففيه الشفعة اتفاقا، قاله الشيخ خليل يف ، يقبل القسمة أنصافا

فيها قولني جرى العمل بكل ، و و يف الذي ال يقبل القسمة أنصافا، فمحل اخلالف إمنا ه4التوضيح
.منهما

.جريانه بالشفعة أقوى، انتهى، واهللا أعلم: فأيهما أقوى، فقال: قلت له

]فقارة مشاعة بين أناس شتى [ -55
ينتفعون ا، وكانو عن فقارة مشاعة بني أناس شىتوسئل شيخ شيوخنا العالمة سيدي احلاج البلبايل

رفع منها حظه وهي ، كل واحد له بئر يف جنانه يباآللة كلهم الرتفاع األرض عنها
أرضهم بالقطع واخلدمة حىت صار املاء اعاجلو ، مث إن بعض أرباب اآلبار السفلىمقسومة باإليام

أرادو هم أيضا إخراج يسقى فيها سيحا
حنن : ال نعطيكم مسلكا من أجنتنا، فقالوا: 

، فقال هلم ذراع أو أكثر وجنريها يف أرض لنالة مبائيت نقطع ساقية من جناننا الذي كنا نسقي فيه باآل
، إذ نصيبك: األسفلون

، ألنا كنا خندمها سنني عديدة فلم ختدموها ، فلما جاوزنا بئركم

رد : األصليف 1
"ذلك ] بعد[مث باع  : "يف نوازل ابن هالل2
207رقم املسألة ، 225نوازل ابن هالل ص : انظر3
6/562اجلندي ، خليل بن إسحاقشرح املختصر الفرعي البن احلاجبالتوضيح يف: انظر4
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أن ال حق ألحد من اأن األسفلني ادعو : قط أنتم وال من كان  جماورا لكم، وحاصل السؤالمعنا
األعلني معهم يف أسف

مون نصه ملا يف وثائق ابن سل، ىل منتهى موضع  متكن فيه السواين، فهل القول قول األسفلنيأوهلا إ
قبل فأما سواين السقي واملطاحن فإن انسدت يف أوهلا أوخرقت: مسائل ترمجة  الضرر والقيام بهيف

يلحقه إن مل ، فإذا بلغ الكنس إىل األول ومت له اإلنتفاع من غري ضررأن يصل إىل انتفاع أحد منهم
نتفاع الثاين ارتفع الكنس إوإذا مت: فع الكنس عن هذا وإن كنس الباقون، مث قال، ارتتكنس بقيتها

.1، انتهى ابن سلمونإىل آخرهم، عنه، وكذلك الثالث، والرابع

، وكتب ابا شافيا مذيال بنصوص إن حضرتكم، وإال فيما أظهر اهللا لديكمأجيبو رمحكم اهللا جو 
خيفى ، والإن السؤال وقع يف فقارة الغز: بن أيب مدين عفا اهللا عنه قائالعبيد ربه خدميكم عبداهللا

.ال وآخراوالسالم عليكم أو ، 

فصاحبكم قد : ف سالم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته، وبعدوعليكم  أيها األحب أل: مبا نصهفأجاب 
ب هنا واستعجل فلم يرتكنا مل نستطع البحث عن املسألة لعدم وجود الكت2وجدين يف قرية  وينه

، لكن نص ابن سلمون لغرضنا
جل السانية وال انقطعت ، إذ لوال األسفلون ما امتدت موايرفعون املاء إليها وهو الظاهراليت

ت العادة الرضا من األسفلني خاصة، فصار بانقطاعهم
قبل ،كلها جبميعهم، لقوله بعدنه يظهر منه أن املادةأ، و إخل...يف أوهلا دت منكم يف صدره فإن انس

عهم حبسب انقطاع النفع عن عامتهم، وحيث فعلق  الكنس على مجي، أن يصل إىل انتفاع أحد منهم
، فلم يوجب عليه أمرا مع من بعده لتمام ملكه ومنفعته فلم يلزمه التعب وإتالف ماله ما  مت ملن مت له

، وسأراجع نصوص األئمة إن وهذا ما ظهر لنا يف النازلة،ريه يف املنفعة العائدة على جارهغيف ملك
.يوفقنا إىل سواء سبيله والسالم، واهللا تعاىلأو أراد غريكم حل ما أبرمتموه، مبا أبديتموهامل تقنعو 

وغ سالمه على ، سائال منكم بلان البلبايل رزقه اهللا رضاه آمنيوكتب حمبكم حممد بن عبدالرمح
.عمكموالدكم وكافة بين

يه السيد احلاج أسفل السؤال صحيح، وهو صريح نص ابن فما كتبه الفق: احلمد هللا وبعد
.سلمون، وغريه، ممن تكلم يف املسألة، واهللا أعلم

2/97، ابن سلمون العقد املنظم للحكام: انظر1
غرباً كم 8، تبعد عن مقر الوالية أدرار حوايل قرية من قرى بلدية تيمي، تابعة لقصر ملوكة2
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اهللا له2خار1عمر بن عبد الرمحان التنالينقال عبيد ربه 
.ونفعنا بعلومهم آمنياهللا 

]أرض خربة تجاور أجنة عامرة فشكى أرباب العامرة من األرض الخربة [ -56
:ووجدت أيضا خبط السائل ما نصه

م بدخول ى أرباب العامرة من األرض اخلربة، فشكأرض خربة جتاور أجنة عامرةمسألة
، جربا أم ال؟ وإن قلتم بعدم اجلرب، هل تباع عليه 

؟ذلك أم الفأراد أرباب األجنة العامرة أن يقيموا يف األرض اخلربة زربا  للرمل فهل هلم
ذي أفىت وهو ال: بأن الصواب عدم اجلرب، قال:ابين به شيخنا القاضي سيدي احلاجأجالذي 

،بعد املناداةفقهاء متنطيط فكان العمل جاريا عندهم باحلكم باجلرب، وأمابه شيخه أبو زيد بن بعمر
.3وإليه مال القاضي سيدي عمر بن عبد القادر التنالين

ملوضع الذي كان يقام فيه قبل ، بأن اجلرب أنه أن يقيموه يف ا4فأجابين فيهاا إقامة الزرب فيها وأم
وقد : ري ذلك املوضع منها، قال يليقيمه يف غ: فإن مل يكف  يف رد الرتاب، قال: ذلك، قلت له

، "5ومل جيرب آجر على إصالح" ذكر املسألة الشيخ عبد الباقي يف شرح املختصر عند قوله يف اإلجارة 
.انتهى

ـــــدالقادر بـــــن ســـــيدي1 الشـــــيخ ، أمحـــــد بـــــن يوســـــف التـــــنالين املهـــــداويهـــــو أبـــــو حفـــــص ســـــيدي عمـــــر بـــــن عبـــــدالرمحان بـــــن عب
، ه حممـــــد فتحـــــا بـــــن عبـــــداهللا الونقـــــايلختـــــرج علـــــى يـــــدي شـــــيخ، أمـــــري ركـــــب احلـــــرمني، لفهامـــــةالعالمـــــة املشـــــارك االفاضـــــل العـــــامل 

ــــــه ومــــــن أعظمهــــــم نفعــــــافكــــــان  ــــــه امل، مــــــن أفضــــــل تالمذت ــــــىن زاويت ــــــة وفجــــــر امليــــــاه وعمــــــر البســــــاتنيب ــــــن ، هدي ــــــى اب وحبســــــها عل
وتــــــــوىل أمـــــــــر الفتـــــــــوى ، النفيســـــــــاتق بالفتـــــــــاوىوحتبــــــــري األورا، اظبـــــــــا علـــــــــى درس العلــــــــم وفعـــــــــل اخلـــــــــرياتوال  زال مو ، الســــــــبيل

اج حممــــــد بــــــن عبــــــدالرمحان والتحكــــــيم بعــــــد مــــــوت الشــــــيخ ســــــيدي عبــــــداحلق بــــــن عبــــــدالكرمي البكــــــري وقبــــــل توليــــــة الشــــــيخ احلــــــ
.ـه1221مجادى األوىل سنة 15يوم تويف رمحه اهللا، البلبايل

89قطف الزهرات ص : انظر
4/267ابن منظور ،انظر لسان العرب. هو خري لكأي أعطاك ما،خار اهللا لك2
،الشيخ الفقيه العامل العالمة، ـه1098املولود بتينالن عام ، يوسفهو أبو حفص سيدي عمر بن عبدالقادر بن أمحد بن 3

قراء بالقراءة واإل، طلب العلم من توات إىل مدينة فاسسافر ل، له ترجيحات، 
، والشيخ سيدي حممد بن ذكرى الفاسي، سناويالشيخ سيدي حممد بن أمحد امل: أخذ عن علماء كثريين منهم، سنة) 13(حنو 

الشيخ سيدي : وأخذ عنه، وغريهم، وحممد بن العريب بردلة، والشيخ احلسن بن رحال، والشيخ سيدي حممد حفيد ميارة
.ـه1152الثالت من ربيع األول سنة تويف عشية األربعاء ، مهاوغري ، واإلمام اجلنتوري، عبدالرمحان بن عمر

. 80النبذة الكافية ص ، 83قطف الزهرات ص : انظر
النص سهواً مكررة يف" فأجابين فيها"العبارة 4
208، خليل بن إسحاق اجلندي ص خمتصر خليل5
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أما مسألة األر : ، قلت1وذكر فيها هناك الزرقاين املذكور قولني: قلت
2وسئل السيوري: ما يف اختصار نوازل الربزيل ونصه، ء بلدنا متنطيطلفقها، فمما يدل فيها العامرة

وتركها خرابا ترمى فيها الفضالت، واستضر اجلريان منها، عمن كانت له حجرة  فيها بيوت فهدمها
.، انتهى من خطه3، فإما يبين أو يبيع ممن يبغيإن أضر باجلريان ضررا كثريا: فأجاب

]الناس الحمام يفسد زروع[ -57
، بأنه يضمن يف احلماموأجاب يعين العالمة شيخ شيوخنا سيدي احلاج البلبايل: ومنه أيضا ما نصه

وإن كثر وشق ، أفسده من زروع الناس على الصواب، ومن قتله  لزمه غرمه، وال جيوز قتلهأربابه ما
.رعيه جدا، انتهى

أن شيخه ابن عرفة كان : أو امتناع، وقد قال الربزيلوانظر لو تعذر اإلنتصاف ضمن  أربابه بتعصب
علله يف النوازل بأن املشكو ، و احلد يف انتصاف احلق ممن هو فيهيشتكي للعمال الذين يتجاوزون

.، انتهى4منهم

]يها ماءا من غير تلك الفقارة ساقية مشتركة أراد بعضهم أن يزيد ف[ -58
، أراد بعضهم أن يزيد يف ساقية مشرتكة بني أناسيب زيدأايضا يعين العالمة سيدي حممد بن وأجاب 

يها ماءا آخر من غري تلك الفقارة، وأىب ذلك شركاؤه، بأنه جيوز له ذلك، بشرط أن ال يكون يف ف
نها املاء املذكور ، وأن تكون الفقارة املزيود مينتصف منه احلق، وأن يكون املريد للزيادة ممنذلك ضرر

راد  إجراءه هو على مأمونة البتور

أخذ غري واحد من أشياخي من مسألة املصنف : األجهوري حيث قالاملسألة عن علي القولني اللذين ذكرمها الزرقاين يف هذه 1
،خربة جبوار شخص حيصل له منها ضرر، كسارق وحنوهأنه ال جيرب من له 1_ ومل جيرب آجر على إصالح _ هذه 

وأفىت بعضهم 2، رها، وال ضمان على ر اعمل ما يندفع به الضرر عنك: وال بيعها ويقال له
.بلزوم رب اخلربة بفعل ما يندفع به ضرر جاره

7/53،54شرح الزرقاين على خمتصر خليل: انظر
، األديب الفاضل النظار الزاهد، ماء إفريقية و آخر شيوخ القريوانخامتة عل، عبد اخلالق بن عبدالوارث السيوريهو أبو القاسم 2

عن أيب عبداهللا وأخذ، وغريمها، وأيب عمران الفاسي، عبدالرمحانتفقه بأيب بكر بن، البديع يف احلفظ والقيام باملذهبذو الشأن 
له تعليق ، وغريهم، بري وعبداحلق الصقلي وابن سعدونوبه تفقه عبداحلميد الصائغ واللخمي وحسان الرب ، بن سفيان املقري
.ا معروف متربك به، ـه462أو سنةـه460بالقريوان سنة تويف ، ظهاوكان حيف، حسن على املدونة

116شجرة النور ص ، 2/326ترتيب املدارك : انظر
4/390، أبو القاسم بن أمحد البلوي فتاوى الربزيل: انظر3
173، 3/172ملصدر نفسها4
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، ويعين بذلك مع املاء األصلي فمن له قليل حسب له إجراء القليل، وبالعكس، حسب اإلنضباء
.نالذي كان يف الساقية اآل

]رجل زاد في الفقارة آبارا زاد بسببها الماء فلمن يكون الماء الزائد [-59
ارا ازداد وفقه اهللا عن رجل زاد يف الفقارة آبوسئل الشيخ سيدي عمر بن احلاج عبدالرمحان التنالين

وكيف بينهما؟ ، أو هو مشاعا بسببها يف الفقارة ماء، فهل املاء كله للذي زاد، أو هو ألهل الفقارة
، املاء الذي زدته كله يل، ومن أراد منكم أن خيدم ويزيد مثل ما زدته فليفعل: احلكم إن قال هلم

فقارتنا وقال هلم هو 1: كم أيضا إن قال أرباب الفقارة لهوكيف احل
؟والسقوطارة مأمونة من البتور  ، والفقحقي مل ينقص من ماء فقارتكم شيئاإن 

فقد كان قبل اآلن قد افىت الشيخ سيدي عبدالرمحان بن عمر رمحه اهللا من : مبا نصه وبعدفأجاب
ن مل حيصل ضرر ألهل الفقارة بذلك، وتبعه ولده الفقيه منع من يزيد يف الفقارة وخيتص باملزيد إ

ما قرب من ، وتلخص  اآلن أن ن، إىل أن ظهر الضرر وباسيدي حممد، واشتهرت الفتيا بذلك
.فيه مجيع أهل الفقارة الخيدم فيه، انتهىالفقارة كله حرمي هلا يشرتك 

سب مواريثهم ، أو خيدمه مجيعهم على حعلى إعطائه باجلزء كعادة من مضىإال باتفاق مجيعهم
، وبذلك صدرت الفتيا اآلن من الفقيه سيدي حممد املذكور ومبوافقة كاتبه بعد اتفاقهم على ذلك

للضرر املتحقق وموافقة األصل، الذي هو أن احلرمي مشرتك، وأدلة أخرى اقتصرنا عن جلبها، فعا د
.قاله عمر بن عبدالرمحان التنالين، واهللا أعلم

] إذا رأى أرباب الفقارة الرجل يزيد الماء  فسكتوا [ -60
ر ارة الرجل املذكو وقد رأى أرباب الفق، ل ذلكوكيف احلكم إن نز : مث زاد السائل سؤاال آخر فقال

د املتنازعني عادة ، ومل جتر يف بالا  أخذ جل املاء وأرادو هم النصفدعو ر ، فلما مت احلفر ايزيد فسكتوا
.الرتاب فقط بنصف ما زادت اخلدمة، وإمنا اخلدمة عندهم رفعبزيادة اآلبار

له تلميذه ، وكان إذ ذاك ضرير البصر يكتبهأبقى اهللا بركتفأجاب شيخنا ابن عبدالرمحان
: احملفوظ مبا نصه وبعد

ما كان حول األرض، وال ضرر معه عليها، وهو مقدار ما ال يضر مبائها وال ُيَضيُِّق مناخ إبلها وال مرابض مواشيها : حرمي البئر1
التاج واإلكليل ملختصر خليل،حممد بن يوسف : انظر. عند الورود، وألهلها منع من أراد أن حيفر أو يبين بئرا يف ذلك احلرمي

603/ 7املواق،
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كاؤه يف الفقارة مبا تراضوا عليه، و يرفع ضرره عنهم، ، وأما إذا مل تطل فليصاحل شر 
.واهللا أعلم

]يأخذ ماءه بموضع أعلى ن اشتركا في ساقية فأراد أحدهما أن اشخص[ -61
: من خط السيد عبداهللا أيضا ما نصهو 

، فأراد أحدمها أن ينجز ماءه ويأخذه نه سئل عن شخصني اشرتكا يف ساقيةأ: ويف أجوبة ابن هالل
؟ 1، فهل له ذلك أم الأعلى من املوضع الذي اقتسماه فيهمبوضع 

منع إال برضاهم، نص عليه يف ، 2وخوفا عليهاإن كان ذلك إفسادا للساقية : صهفأجاب مبا ن
يف ممره ، وإن مل يكن إفسادا للساقية ومل ينازعوه إال من وجه قلة املاءمنتخب األحكام، ويف العتبية
ذلك ، إال بإذن شريكه إذا كان عليه يف فظهر  أن ذلك ليس له أيضا، وبطئه بسبب ذلك يف جريه

سمها على نصفني وأىب ذلك أعلني وأسفلني أراد بعضهم ق3قية، ملا يف العتبية يف ساشيء من الضرر
ألنه يصري ما كانو ، ال يكون  هلم ذلك إال باجتماعهم، ألن يف ذلك ضررا عليهم:قال، اآلخرون

.4، انتهىذلك، ال يسقون به إال يف أربعة أياميسقون به يف يومني

]إلى  موضع آخر ويلهأرض شقها  طريق فأراد تح[  -62
: ما نصه5الفقيه احلسنومن خط أخيه السيد 

، يف الرجل له أرض بيضاء شقها طريقمذهب ابن القاسم : 6قال ابن حبيب، قال يف مفيد احلكام
أنه ليس له ، به وبأهل الطريقفرييد أن حيول الطريق عن موضعها إىل موضع آخر يف أرضه هو  أرفق 

ؤال منقول من نوازل ابن هالل باملعىن نص الس1
وخرق هلا : األصليف 2
بني:األصل زيادةيف 3
478رقم املسألة ،413نوازل ابن هالل ص : نظرا4
غريب املنقوالت وجواهر ، وصار يتعاطى مة احلسن بن أيب مدين التمنطيطي، اشتغل بالفقه وبرع فيههو الشيخ الفقيه العال5

، أخذ عن الشيخ حممد بن العامل ف بني معاصريه بالرباعة والتبيانشهد له بالفضل يف الغيبة والعيان وعر ، حىت املعقوالت
.هـ1245هـ، وتويف يف شوال عام 1186جالوي، وانتفع به أناس غاية اإلنتفاع، ولد عام الز 

.135قطف الزهرات ص : انظر
رئاسة األندلس بعد انتهت إليه، يف احلديث والفقه واللغة والنحوماماإل، بد امللك بن حبيب السلمي القرطيبهو أبو مروان ع6

ومسع منه ابناه حممد ، وغريهم، د احلكم وعبداهللا بن دينار وأصبغمسع من ابن املاجشون ومطرف وعبداهللا بن عب، حيىي بن حيىي
ضل الواضحة يف الفقه والسنن وكتاب يف ف: هاألف كتبا كثرية يف عدة فنون من، وغريهم، وتقي الدين بن خملد وابن وضاحوعبداهللا

.ـه238تويف سنة ، املوطأوكتاب يف تفسري، الصحابة وكتاب يف غريب احلديث
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كانت كاألوىل يف السهولة ، وإن  عن موضعها إىل أقرب وال إىل أبعدذلك وليس ألحد أن حيول طريقا 
قوم إال أن يكون طريق ، ألنه حق مجيع املسلمني، أو أسهل، وإن رضي من جاوره إن كان عامة

ف عن أرى أن يرفع أمرها إىل السلطان، فيكش: قال1وابن املاجشون، 
نفعا للعامة وملحاهلا، فإن رأى حتويلها 

هلا دون إذن اإلمام ينظر  ، وإن حو 
قال ، وبه قال ابن نافع، املسلمنيده ألنه الناظر  جلميع  وإال ر ، ه صوابا أمضاه، فإن كان فعليف ذلك

.2، انتهىوهذا أحب إيل: ابن حبيب

مسائل من اإلجارة والجعل والموات
]فقارة مشتركة ينتفع بها بعضهم باآللة فتعطلت [ -63

وسئل الشيخ سيدي حممد بن العالمة أيب زيد
فهل ، اآللة تعطلت آالته يف بعض السنني، إما اختيارا، وإما عجزا، مث إن صاحب 3السَّْيحبوبعضهم 

4، فهل له عليهم كراء السانيةوإن قلتم بالوجوب؟أيام التعطيل على أصحابه أم الله الرجوع بغلة

، ، لذي يسقي منه بالسيحا5، إذ ليس له نصيب يف املاجل
، وكيف لو كان املاء يفضل  ن يكريه منه على أنه سيح مل جيده، إذ ليس له طريقه لو طلب محىت أن

وأيضا لو نادوا عليه إنا عن ،رجونه من أجنتهم لألرض املبتورةكثريا على أصحابه من أنصبائهم فيخ
أرضها، وهل وجود من يكرتي آلته مع ؟هل له عليهم حجة أم ال، يهنا فمائك أغنياء فال حاجة ل

؟أم ال، عجزا، وكيف لودفن بئره، هل يعد ذلك تسليما منهيعد اختيارا أو، أوهي فقط

74شجرة النور ص ، 252الديباج املذهب ص ، 1/381ترتيب املدارك : انظر
مف، تدركه الدالءفقيه البحر الذي ال هو أبو مروان عبدامللك بن عبدالعزيز بن املاجشون القرشي ال1

.ـه212تويف على األشهر سنة ، مة كابن حبيب وسحنون وابن املعذلوبه تفقه أئ، تفقه بأبيه ومالك وغريمها، وحديث
56شجرة النور ص ، 251الديباج املذهب ص ، 1/206ترتيب املدارك 

1/367، ابن هشام مفيد احلكام: انظر2
1/158، خمتار الصحاح، الرازي، 2/492لسان العرب، ابن منظور : انظر. املاء الظاهر اجلاري على وجه األرض: السَّْيحُ 3
14/404لسان العرب، ابن منظور، : انظر. مجعها السواين، مايسقى عليه الزرع واحليوان من بعري وغريه: السَّانَِيةُ 4
.إذا كان قليال، مث يفجر إىل املزرعة واآلبارسع جيمع فيه املاءهو حوض وا: املاِجل5

11/12، ابن منظور لسان العرب: انظر
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، فقد سئل  السيوري عن بئر مشرتكة بني حماجري وأما مسألة السقي باملاء: مبا نصهفأجاب
م كراء فهل يلزمه لأليتا، وكل له أرض مفروزة، فعمر الرشيد بيده اآللة، ةورشيد تسقى بالقواديس واآلل

عليه جبميع خيتص  به من السقي فلأليتام الرجوع فأجاب ما، السانية دون املاء أو مع املاء1ماعون
ركب يسافر ونقل عن ابن رشد حنوه يف امل، نقله  الربزيل يف مسائل املزارعة، إخل، ما انتفع به من ماهلم

ا  فتوى السيوري يف البئر وآلته:قلت، ما يوسقه  فيه الربزيلبه أحد الشريكني، لعدم وجود اآلخر 
.انتهى، 2، ولو استعمل قدر نصيبه خاصةكاملركب لتصرفه يف مجيعه ظاهره

وهلم : قلت، ة املسألة املذكورة حمولهومن هذا يعمم أسئل، ال يسقط عنهم ذلك إال بإسقاطه هوو 
لف أنه والذي دفن حي، من يلزموه بإكراء نصيبه ملن أراده، أو بالقسم إن أمكن، أو بالبيع، أو التسليأ

.ما دفن البئر إسقاطا حلقه، انتهى

]رجل خدم فقارة مشتركة دون شركائه ثم قامو يطلبون حقهم في الماء [ -64
م على أصحابه يف خدمتها فامتنعوا، أو مل عن فقارة منقطعة السيالن بني أناس قام بعضهوسئل

ضر  شركائه ومل يقوموا عليه بشيء، مث مبح، فصار يسقي مبا سبب  يقم، فاختدمها وأسال ماءها
غلة اليت كان يستغلها قبل ، فقاموا  يف ال

ة مع ماله غلة سواء ، وهل احملبسا هو ظاهر كالم اإلمام يف املوطأكم،قيامهم، فهل القول هلم أم ال
؟ يف ذلك أم ال

دة إنتفاعه ، فإنه ال حماسبة عليه يف املاء مفق على فقارة مشرتكة دون شركائهنوأما من أ:فأجاب
.، وغريها3هذا املنصوص عليه يف املدونة، به وقبل قبضه ما أنفق

خمتار الصحاح، الرازي، : انظر. اسم جامع ملنافع البيت، كالقدر والفأس والدلو والقصعة وحنوها مما جرت العادة بعاريته: املاعون1
13/410، لسان العرب، ابن منظور،1/296
3/409، أبو القاسم بن أمحد البلوي فتاوى الربزيل: انظر2
: "ونص التهذيب3

.يعمل من املاء قليل وال كثري، وإن كان فيه فضل إال أن يعطي شريكه نصف ما أنفق
ويف ترك الكنس -ناة أو بئر بني شركاء لسقي أرضهم إىل الكنس لقلة مائها، فأراد بعضهم الكنس وأىب اآلخرون وإذا احتاجت ق

أن يكنسوا، مث ] فللذين شاءوا الكنس خاصة-خاصة [ضرر باملاء وانتقاص، واملاء يكفيهم وال يكفي الذين شاءوا الكنس 
.نس حىت يؤدوا حصتهم من النفقة، فريجعون إىل أخذ حصتهم من مجيع املاءيكونون أوىل مبا زاد يف املاء كنسهم دون من مل يك

2/402، الرباذعي التهذيب يف اختصار املدونة: انطر
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لشريك احملاسبة بكراء قرار ، نعم لاحملاسبة بالغلة لعدم تعرضه هلاوال يعطى  ظاهره، 1ويف املوطأ
املاء، نقله ابن يونس، وأبو 

فرق بني طلبه منهم اخلدمة وال، نقطعة السيالنإن كانت عري م، وكذا يقال يف زائد  املاء خبدمته، 
ة كغريها ، واحملبسخل، إ2وقضي: ، كما يفهم مما نقله احلطاب عن ابن يونس يف شرح قولهفأبوا، أو ال

.كما تفيده ظواهر النصوص

]مكتري الدار بالزبل يفلس [ -65
،ء الكراء قياسا على األرض أم اليفلس3عن مكرتي الدار بالزبل:وسئل

ة غرماء مكرتيها يف وأرباب احلوانيت والدور أسو : قال مالك،سكما يف املدونة نصها من ابن يون
. 4، انتهىوليسوا بأحق مبا فيها، املوت والفلس

ظهور 5، وكانجعلوا الدواب خبالف الدور: حممد: ل ابن يونس بعد ذلك بأسطر ما نصهمث قا
ك اهللا أنه يقوم قياسا 6اإلبل حائزة ملا فيها

؟ردت اآلن ما ظهر لك صوابه يف ذلك، فأعلى األرض
أن نص املدونة ، إالوأما مسألة كراء الدور مبا ذكر، فلم أقف فيها اآلن على نص صريح:فأجاب

ويرد 
.قياسا لوجوده ووجود الفارق، انتهى

َقِطُع َماُؤَها1 : َال َأِجُد َما أَْعَمُل بِهِ : وُل اْآلَخرُ َويـَقُ . فـَُريِيُد َأَحُدُمهَا أَْن يـَْعَمَل ِيف اْلَعْنيِ . قَاَل َماِلٌك، ِيف اْلَعْنيِ َتُكوُن بـَْنيَ الرَُّجَلْنيِ  فـَيَـنـْ
فَِإَذا . َتْسِقي بِِه َحىتَّ يَْأِيتَ َصاِحُبَك بِِنْصِف َما أَنـَْفْقتَ . َوَيُكوُن َلَك اْلَماُء ُكلُّهُ . اْعَمْل َوأَْنِفقْ : ِإنَُّه يـَُقاُل لِلَِّذي يُرِيُد َأْن يـَْعَمَل ِيف اْلَعْنيِ 

.ْقَت َأَخَذ ِحصََّتُه ِمَن اْلَماءِ َجاَء بِِنْصِف َما أَنـْفَ 
َا أُْعِطَي اْألَوَُّل اْلَماَء ُكلَُّه ِألَنَُّه أَنـَْفقَ : قَالَ  .َوَلْو َملْ يُْدرِْك َشْيئاً بَِعَمِلِه َملْ يـَْعَلِق اْآلَخَر ِمَن النـََّفَقِة َشْيءٌ . َوِإمنَّ
حممد مصطفى األ: املوطأ، مالك بن أنس األصبحي، حتقيق:انظر

1017/ 4، م2004-ه1425، 1ط
، احلطاب مواهب اجلليل: وانظر، 179خمتصر خليل، ص ". ينقسم أن يعمر أو يبيعوقضي على شريك فيما ال: "قال خليل2
7/105
ما يتجمع يف الدار من زبل" املالك"بسكناها مقابل أخذ املؤجر أن مينح مالك الدار داره لغريه لينتفع : كراء الدار بالزبل3
5/558، ابن يونس اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة: انظر4
5/558، ابن يونس اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة: انظر...ا عليها وكأن ظهور اإلبل حائزة مل: -األصل–يف اجلامع 5
5/558، ابن يونس املختلطةاجلامع ملسائل املدونة و : انظر6
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]قياس خدمة الفقارة على القراض [ -66
بنصف ها ملن خيدمها ، أو حنوها حني إعطائ1:وأجاب

سب له اثنا عشر أو ثالثة ما يزيد فيها
عشر حبة، وما فضل بعد ذلك يقسم، وإن نقصت عن احلساب املذكور، فال شيء للخادم، بأنه ال 

. ، وهو ال جيوز فيه ذلك2ألن املسألة مقيسة على القراض: جيوز، قال
]الماء يفلت في نوبة الرجل فيسقي أرض الغير [ -67

رب املاء ، فهل لأليام انفلت املاء يف نوبة بعضهم، فسقى أرض غريهعن ماء منقسم با:وسئل
؟ الرجوع بسقي مثل ما سقى، أو قيمته، أو ال شيء  عليه

الذي ، أن يذكر كل منها يف حمله، أي من مجلة مسائل سئل عنها وعن السادسة: بقولهفأجاب
كل من أوصل نفعا لغريه : لزمه كراء ذلك إن كان له فيه نفع، لقول ابن احلاجبأرضه ي3سقيت
.، انتهى5، ذكره يف اإلجارةخل، إ4]أو بغري أمره[بأمره 

]أجرة إمام مسجد ال حبس له[ -68
فهل تكون ، مث استأجروا إماما، ومل جيد أهله من يؤم فيه حمتسباإذا مل يكن للمسجد حبس:مسألة

، قال أبو من له ربع فيها وإن مل يسكن فيها؟ و ن يف البلد يصلي يف املسجد أم الأجرته على كل م

من وحدات قياس مياه الفقارة: احلبة1
ل ُجْزٌء َشائٌِع ِمَن ُكوَن لِْلَعامِ َوُيَسمَّى ِعْنَد أَْهل اْلِعرَاِق اْلُمَضارَبََة، َوُهَو َدْفُع الرَُّجل َماَلُه ِإَىل آَخَر لَِيتَِّجَر ِفيِه،َعَلى أَْن يَ : اْلِقرَاضُ 2

.الرِّْبحِ 
6/202، شرح خمتصر خليل للخرشي 172/ 1وسوعة الفقهية الكويتية ملا: انظر

سيقت: نيف3
نمنهذه العبارة ساقطة4
ْجَرة اْلَعَمل وكل من أوصل نفعا من عمل َوَمال بَِأْمر املنتفع أَو بَِغْري أمره ِممَّا َال بُد َلُه ِمْنُه بغرم فـََعَليِه أُ : " وعبارة ابن احلاجب5

440ص جب الكردي، ، ابن احلاجامع األمهات". َومثل املَال
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هكذا قيد ، ن يف البلد يصلي يف املسجد أم ال، يعين من البالغنيعلى كل من كا/ 15/جتب: 1عمران
.3، انتهى، وبكالم أيب عمران أفىت القباب2والقباب،ابن هالل املسألة

.ما خيالفه4ويف نوازل ابن احلاج:قلت،تصر عليه اجلزويل، وغريه من شراح الرسالةواق

، 5، إال أجرة اجلمعة فينبغي أن تلزمجيرب على أجرة اإلمام من أباها، وهو أنه الونقله ابن سلمون
. من خط سيدي عبد اهللا  رمحه اهللانتهى
]الرجل يقيم غيره على الخدمة [ -69

ن خيدم فقارة بنصف الزائد خبدمته، أو عمن كا:خنا العالمة سيدي احلاج البلبايلشيو وسئل شيخ 
فع له املقام ما أنفقه يف ، مث بعد أن خدم فيها  أراد اخلروج ويقيم بعض الناس مقامه ويدأقل، أو أكثر

؟ اخلدمة، هل جيوز ذلك أم ال
تزد شيئا البتة فال بأس أو مل، وعرف وتقرروعندي أن خدمته إن زادت شيئا : بقولهفأجاب

.6انتهى، بذلك

ان وحصلت له استوطن القريو ، الفقيه احلافظ احملدث، حاج الغفجومي الفاسي القريواينهو أبو عمران موسى بن عيسى بن أيب1
وأبو ، خذ عنه ابن حمرزوأ، وغريهم، وأيب ذر اهلروي،واألصيلي وأيب بكر الباقالين، أخذ عن أيب احلسن القابسي،
.ـه430تويف بالقريوان سنة ، ورقة100خرج من عوايل حديثه حنو و ، تاب التعليق على املدونة مل يكملله ك، القاسم السيوري

106شجرة النور ص ، 344جذوة اإلقتباس ص ، 422توشيح الديباج ص ، 2/280ترتيب املدارك : نظرا
والقاضي ، أخذ عن أيب احلسن بن فرحون، أحد العلماء العاملني، عبدالرمحان الشهري بالقبابسم بن هو أبو العباس أمحد بن قا2

نظر البن شرح أحكام ال، وغريهم، وصاحل عمر الرجراجي، والشاطيب، ينوأخذ عنه ابن اخلطيب القسنطي، وغريهم، الفشتايل
تويف سنة ، والونشريسي يف معياره، عضها الربزيل يف ديوانهنقل ب، وله فتاوى مشهورة، وبيوع ابن مجاعة، القطان وشرح قواعد عياض

.ـه779أو 778
235شجرة النور ص ، 123جذوة اإلقتباس ص ‘53توشيح الديباج ص ، 105الديباج املذهب ص : انظر

268، رقم املسألة 266نوازل ابن هالل ص : انظر3
أخذ حممد بن فرج موىل ، يه احلافظ العمدة املشاور العمدةاإلمام الفق، احلاجيعرف بابن ، القاضي أبو عبداهللا حممد بن أمحدهو 4

ألف النوازل ، ومجاعة، وأبو الوليد الدباغ وابن بشكوال،بنه أمحد والقاضي عياضوأخذ عنه ا، وغريمها، وابن رزق، ابن الطالع
529ساجد يف صالة اجلمعة سنة قتل ظلما وهو ، والكايف يف بيان العلم، رح خطبة صحيح مسلم وكتاب اإلميانوش، املشهورة

132شجرة النور ص : انظر.ـه
2/294،293، ابن سلمون العقد املنظم للحكام: انظر5
نساقطة من6
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]الفقارة يسد مجراها أثناء خدمتها [ -70
ت بسد جمراها وفسد ، مث بعد خدمة أكثرها انقطععن أناس خدموا فقارة بربع أصلها:وسئل أيضا

ونكمل ا كانت عليه، اخدموا فقارتكم حىت ترجع مل: فيها شيء كثري، فقال اخلادمون ألرباب األصل
؟ وكيف لو كان اخدموا أنتم مجيع ذلك وسلموا، هل يلزمهم ذلك أم ال: لكم اخلدمة فأبو، وقالوا هلم

ن قلتم بلزومها هلم أم ال ، هل تلزمهم اخلدمة إلك يف منزل وحنوه من مواسم احلرث، أو غريهذ
، وفيمن 2زلالغالقاضي وقت سوق يف املطلوب باحلضور عند1؟ وقد علمتم جواب املازريتلزمهم

.4، وقد نقلها الربزيلبوليمة ولدها3مشتغلةطولبت باحلضور وهي 
آخذها إال اخلدمة املدخول عليها، وأما احلادثة فعلى وأما مسألة الفقارة فليس على:فأجاب

جيرب عليها، ألنه غري ، فال ، وأما اخلدمة يف مواسم احل
.عليه، انتهىمدخول 

]ر على نقل متاع ولم يجدهؤجِ استُ من [ - 71
يداء وجنو يف أناس عطشوا يف الب:وأجاب يعين ابن هالل، خط سيدي عبد اهللا املذكور ما نصهومن 

يف البيداء، فبحثوا تركوه، فلما بلغوا البلد اكرتوا أناسا على محل متاعهم الذيبأنفسهم وتركوا متاعهم
يف 6وليست من معىن اجلعل، بأن الكراء الزم ألرباب األمتعة؟ 5، هل هلم الكراءعليه فلم جيدوه

.، انتهى7شيء إذا مسى أرباب احلمولة املوضع الذي تركوا فيه املتاع

ومل ، بلغ درجة  اإلجتهاد، كان واسع الباع يف العلم، املعروف باإلمام، د بن علي بن عمر التميمي املازريهو أبو عبداهللا حمم1
: نهموأخذ عنه من ال يعد كثرة م، وغريمها، وعبداحلميد الصائغ، أخذ عن أيب احلسن اللخمي، بغري مشهور مذهب مالكيفت 

وشرح ، شرح التلقني: له تآليف كثرية منها، وغريهم، وأبو عبداهللا الشليب، .وأبو عبداهللا بن تومرت، أبو حممد عبدالسالم الربجيين
باملهدية ودفن ـه536ة وغري ذلك تويف سن، واملعلم يف شرح صحيح مسلم، برهان األصوله إيضاح احملصول من الربهان مسا

.باملنستري
127شجرة النور ص ، 374الديباج املذهب ص : نظرا

العزل: نيف2
مستغلة : نيف3
4/300، أبو القاسم بن أمحد البلوي فتاوى الربزيل: انظر4
..." بأن الكراء الزم ]أم ال[هل هلم الكراء : " يف نوازل ابن هالل5
، مثل مشارطة الطبيب االجارة على منفعة مظنون حصوهلا:وعند املالكية. التزام عوض معلوم على عمل معني: اجلعل شرعا6

63، سعدي أبو حبيب ص القاموس الفقهي: نظرا.على الربء، واملعلم على احلذق،والناشد على وجود العبد اآلبق
355رقم املسألة ، 319نوازل ابن هالل ص : انظر7
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]حكم أرض الشعرى في توات [ -72
:ر أعاله أيضا بقوله بعد اإلفتتاحاملذكوسأل سيدي عبد اهللا املذكور الشيخ سيدي احلاج

الفقهاء األهلة، البدور السائرة مدى الدهور، ،واملتعلق بأذياهلم يف امللمات،املرجوع هلم يف املهمات
:عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته، أما بعد، سالمالزلتم على احلق إخوانا، ويف دين اهللا أعوانا

اسك السيد احلاج حممد بن فاملطلوب جوابكم عن قضية أرض متيم امل
، ولكنه /16/ذكور ما مل تتقدم فيه عمارة، ودخل يف التحديد املأيب بكر، وبتحديدها طوال وعرضا

: ، وقال له1األرضستطالت يده أتى بالعامل إىل تلك ، مث إن بعض من ا
، فهل أيدكم اهللا إقطاع متليك، وحجته يف ذلك عدم تقدم العمارةنصره اهللا فأقطعنيهاللسلطان 

2تقدم، وال يتوقف إثبات امللكية على 

ن قال اب: كتاب الشهادات من املدونة ما نصه، ففي  وهو الذي تظافرت به نصوص الرواية، العمارة
فيأيت هؤالء ببينة وهؤالء ،من األرض4يف القوم يتنازعون عفوا3اهللاوبلغين عن مالك رمحه : القاسم

، 5]يقضى يف ذلك بأعدل البينتني[، فإنه ببينة
، : 7قال القاضي عياض.6، انتهى

.   ، انتهى8استربئ باليمني حلق بيت مال املسلمنيف

نمنساقطة1
تعدم : نيف 2
نساقط مناسم اجلاللة3
.من البالد الذي ال ملك ألحد فيه، والعفا،األرض اليت مل توطأ: العفو4

15/78، ابن منظور لسان العرب: انظر
)البينتنييقضى بأعدل يف ذلك : (يف النسختني5
، املدونة الكربى، مالك بن أنس، رواية ، والنص منقول عن التهذيب2/215التهذيب يف اختصار املدونة، الرباذعي : انظر6

4/46سحنون
أخذ ، ـه462ولد سنة ، خ اإلسالم وقدوة العلماء األعالمشي، هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب7

غازي وابن زرقون وأخذ عنه ابنه حممد وابن ، اج وبن محدين وبن املعذي وغريهموبن رشد وبن احل، ن سراجعن جلة كأيب احلسن ب
ومشارق ، والشفا يف التعريف حبقوق املصطفى، إكمال املعلم يف شرح مسلم: ألف التآليف املفيدة البديعة منها، وابن مضاء وغريه

.ـه544وغريها تويف مبراكش سنة سلم األنوار تفسري غريب املوطأ البخاري وم
140شجرة النور ص ، 207الديباج املذهب ص : انظر

القاهرة، مصر، ، أمجد بن عبدالكرمي جنيب، املكتبة التوفيقية: ياض بن موسى اليحصيب، حتقيق، عالتنبيهات املستنبطة: انظر8
4/2192م، 2012-هـ1433، 1ط
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ا هو يف حوز حائزه وال ميني عليه، انتهى قلت مفهومه أن م: وقبله ابن عرفة، وزاد بعده ما نصه
.بلفظه

، فاتضح بكالم املدونة أن عفو ال أثر فيه من قوهلم عفا إذا درسهو الذي : والعفو من األرض
، وقد تكلم على املسألة املذكورة يف ال تتوقف على تقدم العمارةاألرضاألرض يستحق وأن ملكية 

يف 1، وقال ابن عبد السالم امللياينملدونة غري واحد ممن ال يعد كثرة، فلم يشرتط أحد منهم ذلكا
إقطاع وال تصرف ، فاململوكة ال جيوز فيهارض تنقسم إىل مملوكة وغري مملوكةاأل: تقسيم األرض املوات

يعون فيها ، وملك األرض يثبت بوجودها بني املدعني مللكها يبنموجودي، إلمام وال لغريه
، وال يكلفون كيف عن سلف، وغريها2الصدقات

غري منازع يوجب احلكم ديهم من ها هل بصلح أو بإحياء أو غري ذلكملكو 
األرض وإن أذن له من يتوىل ، نص على ذلك الداودي، وال جيوز ألحد أن ينتفع مبثل هذه هلم متلكها

، فإن النظر ومل يعلم هلم وارث حاضر وال غائب، إال إذا انقرض أهلها األمر، ألن ذلك غصب وحرام
.فيها ينتقل لإلمام العدل، انتهى

ن القاسم عن مالك رضي اهللا عنهما، مبجردها  يف ذلك كافية على رواية ابالدعوى 3أنعلى 
: ابن رشد رمحه اهللا تعاىل ما نصه، ففي أول مسألة من كتاب الدعوى من نوازلوعليها اعتمد الناس

، لطول ترك عما5، غلبت عليها الشعرى4سئل عن رجل له قرية تالصقها فدادين
ن من أين تدعي أ: منها، فعمر ناحية من تلك الفدادين، فقال له رب القريةلرجل جنان يف ناحية 

ا ، وملكه هلمايل وملكي/ 17/تكن أليب و لكننعم مل: لك هذه الناحية ومل تكن  ألبيك، فقال
بل هي : وقال له رب القرية، ال على سبيل املغنم ملا ملك منها، إحادث يعرف أنه مل يكن فيها قط

ملكها فيها حق أم هي لرب القرية؟ ، بني لنا هل للقائم املدعييل ومن فدادين 
.مأجورا مشكورا

مل أعثر على ترمجته1
األصدقات : يف النسختني2
نساقطة من3
13/321، ابن منظور لسان العرب:انظر. هو املزرعة : الفدان4
412/ 4، ابن منظور لسان العرب: انظر. األرض كثرية الشجر، وتطلق أيضا على الشجر الكثري: الشعراء5
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، ا واعتماره قبل وال له عليه بينةإذا مل يعرف املوضع املتنازع فيه يف كراء أحدمه: فأجاب رمحه اهللا
.1انتهى، فاجلواب أن يقسم بينهما بن

، وقد علمتم أن فتوى الشيخ أيب الوليد بن رشد وقعت ون األرض لإلمام سدد اهللا أوامرهأو تك
.د التواتية اليت اختطها املسلمون، فما بالكم بالباليف ب

على ما أفادنيه ،3يف مقدمة تارخيه2الفضل بن خلدونوأبعلى ذلك احلافظ الواعية حسبما نص 
. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، و بعض السجلماسيني

، فال خيلو أمرها ملذكورة إذا مل تتقدم فيها عمارة، أن األرض اوبعد فاجلواب واهللا املوفق:فأجاب
ما أن يكون فيه مرفق ألهل احلرمي، إ: األول، والقسم كون قرب البلد مما يشملها احلرمي، أو المن أن ت

.و ال، حبيث ال  ضرر عليهم يف إحيائهأ

، وإذا 4وهو العفا املشار إليه يف املدونة، فال جيوز إلمام وال نائبه، حلكمه حكم املعمور: أما األول
رية حبوهلا فدادين ، عمن له قيف جواب له: ع فيه التنازع فيجري على ما تقرر، قال اإلمام ابن رشدوق

:يب أعاله، قال الربزيل يف حاويهإ...صارت شعراء
ة عفو األرض يف شعراء حول القرية، فاختلف يف قسمتها أهل أقام ابن رشد يف الشرح من مسأل

ومجاعة من ،خالفا البن القاسم، ومالك: مث قال،التقسم بينهما ملا فيها من الرفقالبلد

، 2حممد احلبيب التجكاين، دار اجليل، بريوت دار اآلفاق اجلديدة، املغرب، ط: مسائل أيب الوليد ابن رشد اجلد، حتقيق: انظر1
4/132،133، أبو القاسم بن أمحد البلوي  ، فتاوى الربزيل193، فتاوى ابن رشداجلد ص 167م، ص 1993-ـه1414

م احلافظ املتبحر يف سائر العلو ، رمي اإلشبيلي أصال التونسي مولدابن خلدون احلضهو ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن حممد 2
عبد وبن، وأبو العباس القصار، والده: أخذ عن أعالم منهم، ه732بتونس سنة ولد، الرحال اإلخباري الكاتب األديب

ن عمار وابن حجر ومن ال بن مرزوق احلفيد وابا: وأخذ عنه جلة منهم، والشريف التلمساين وغريه، السالم وأبو العباس الزواوي
له شرح على الربدة وله تعليق يف املنطق وألف يف احلساب وأصول الفقه وألف تارخيه السري والعرب املشهور تويف بالقاهرة ، يعد كثرة

.ـه808سنة 
227شجرة النور ص ، 1/373البدر الطالع ، 410جذوة اإلقتباس ص ، 99ديباج ص توشيح ال، 233رفع اإلصر ص : انظر

:يث يقولحتدث ابن خلدون يف تارخيه عن أن توات اختطها املسلمون يف معرض حديثه عن عرب املعقل ح3
قام هؤالء املعقل يف القفار وتفردوا يف البيداء فنموا منوا ال كفاء له، . فلما ملكت زناتة بالد املغرب ودخلوا إىل األمصار واملدن"

مث واركالن مث تاسبيبت مث . ودة  مث تامنطيتبور السوس غربا، مث توات مث ء اليت اختطها زناتة بالقفر مثل قصوملكوا قصور الصحرا
. "تيكورارين شرقا، وكل واحد من هذه وطن منفرد يشتمل على قصور عديدة ذات خني

6/77،78، عبدالرمحان بن خلدون تاريخ ابن خلدون: انظر
2/215، التهذيب يف اختصار املدونة  4/46املدونة الكربى، مالك بن أنس، رواية سحنون  : انظر4
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مث ملا نقل ما البن مسألة عفو األول وأخذخل إ، البن القاسمخالفا  : الصحابة، مث قال بعد قوله
، منهما، إذا مل يعرف الفدان لواحد فأجاب: السائل أعاله سدده اهللا من قوله1إجابةرشد أيضا يف 

قلت هذه املسألة عفو األرض ورواية ابن القاسم يف املدونة أنه : إىل قوله قسم بينهما نصفني قال
أمل ، وتما نقل، فانظر قوله ملا فيها من الرفق2خلإ،فيهامنهم إال ببينة ال مدفعاليستحقها أحد 

قال ابن :  لشجر املختلط أو األرض ذات الشجر، والبن رشد أيضاا: أيضا قوله الشعرى إذ الشعراء
، ألبينهما ال يقطع اإلمام منهما شيء

وتعقب ،منا هي من حقوقهم كاملساحة للدور، وإمنا العفا ما بعد، إاملسلمنيلعامة األرض اليت 
، ألنه إمنا أراد الشعراء م، وهو ال يلز اإلمام إال فيما قرب من العمرانوأين يقطع: قال،قوله3الفضل
5ممن القرى جدا4القريبة

يعين ألهل املنزل وال شهودا ، ن البور والشعراء ليس معروفا هلموإمنا كا: ، والبن رشد أيضا/18/
هو ، فل املنزل فيه حقألن البور إذا مل يكن أله: فأنكر وهو يف يده حيوزه ويعتمله، إىل أن قال،عليه

، هذا خلإ...6وفيما بعد، واإلحياء على حكم إحياء املوات فيما قربموات يكون ملن أحياه بالعمارة
، فال إشكال إن وقع فيه وأما إن فسرناه بالدثور واهلالك،ا العفا مبا ال بناء فيه وال أثرهذا إن فسرن

ملدونة ، وإمنا محلنا العفا املذكور يف اسبقية العمارة لهالتنازع أنه جيري على حكم الشيء املتنازع فيه ل
د من احلرمي وال حجر بعي: سم األرض على ثالثة أقسامن رشد ق، ألن ابعلى احلرمي الذي فيه مرفق

وهذا الكالم فيه إلمام ،، وقريب فيه مرفق  ألهل العمارة على أحد فيه
، وفيه يكون أن أمره لإلمام لوقوع التشاح فيه، فاملشهور فيه على أهل البلد، وقريب الضرروال غريه

عنون ، إمنا يما أطلق فقهاؤنا النزاع يف األرض، فظهر من ذلك حيثله به، أو من صرح 7اإلقطاع لإلمام

أجلبه : نيف1
4/132،133، أبو القاسم بن أمحد البلوي فتاوى الربزيل: انظر2
احلافظ الكبري العامل الذي ليس له نظري، الفقيه العامل باملسائل والوثائق مسع من : هو فضل بن سلمة بن جرير اجلهين البجائي3

شيوخ بلده وشيوخ إفريقية كابن جملون واملقامي وأمحد بن سليمان وحيىي بن عمر والزم محاسًا ونظراءه رحل إليه الناس من اآلفاق 
نه أبو سلمة وأمحد بن سعيد بن حزم وسعيد بن عثمان وحممد بن عبد امللك اخلوالين وأمحد بن خالد وأبو وأخذوا عنه، منهم اب

العرب وحممد بن النجار وغري واحد من األندلسيني والقرويني، أّلف خمتصر املدونة واختصر الواضحة وهو من أحسن كتب املالكية 
5/149، األعالم 1/82شجرة النور  : انظر. هـ319مات سنة . ملستخرجةاوله كتاب مجع فيه املوازية و . واختصر املوازية

تالقرينة وغري واضحة يف : نيف4
.10/298البيان والتحصيل، ابن رشد اجلد : انظر5
.11/223شد اجلد ، ابن ر البيان والتحصيل: انظر6
10/303، ابن رشد اجلد البيان والتحصيل: انظر7
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جواز إحيائه من ، أو ال نفع فيه هلم  و ال ضرر على من ذهب إىلعنون به ما هو قريٌب مما فيه نفعي
كالمهم إىل ما قيدوه، ، فوجب رد ما أطلقوه من  ا ذلك التفاقهم على هذا، وإمنا قلنغري إذن اإلمام

يتهم ويقع ، وإال دخل اخلبال يف كالمهم والتناقض يف رواكالم امللياين، وغريهوعلى ذلك حيمل
.اإلشكال والداء العضال

دم هلا يف الكوكب الذرية عن رجل باع أرضا يف وسط عفا من األرض مل يتق1سئل الشيخ يعيش
ع شيء من تاعها يف تقلي، وشرع مبله يف حدود تلك األرض حني يبيعها، وأدخل ذلك العفا كإعمار

.2، والبيع وقع على اإلقالةذلك العفا، يعين من األرض اليت ابتاعها

مبجرد 3يستحقهاها املشرتي فليست هي للبائع وال ، وأما األرض اليت قلعاإلقالة فاسدة: فأجاب
عة وأما إدخاهلا يف حدود األرض املبي: كيف وهي بعيدة منه كما يف السؤال، إىل أن قال، فازاجلو 

دم ، فهي جمرد دعوى ملكها مع عيء ال يوجب ملكيتها هلم، ألن ذلك إمنا هو مبجرد ذكرهفذلك ش
.انتهى، ع، وإمنا له األرض اليت كان يتصرف فيها باحلرث واإلزدرا حوزه هلا بالتصرف املصحوب هلا

اء يف ذلك ، وسو 4، وقد أطال الكالم فيها صاحب النوادرفاتضح أن األرض ال متلك باجلوار
وأما ،بالعمارة أو حرميها أو باإلقطاع، ويف ذلك يكون التنازع، وإمنا متلكأرض توات وغريهااحلكم 

ت مما نقله عن امللياين، قول صاحب التيسري فيما نقله عنه من تقسيم األرض من قوله األرض املوا
ليس بداخل خلإ/ ...19/األرض تنقسم إىل مملوكة، وإمنا قالليس يف نسخيت لفظ املوات

يل يف حاويه يف األرضني ، وإمنا مراده بالتقسيم ما أشار إليه الربز ذلك واضح5]كما[يف حقيقة املوات 
، أرض اجلزاء بتونس: صلح، إىل أن قال الثانيةأرض أهل الذمة من أهل ال: األوىل، األرضني املوظفة

جيوش إلقامة وهي أرض أذن اإلمام يف إحيائها بقرب العمران على شرط أداء وظيف معلوم 

اِإلمام العامل اجلليل الشيخ الصاحل الفقيه املقرئ احملدث : هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن القدمي األنصاري اإلشبيلي1
قرأ احلديث على أيب القاسم القنطري وأجاز له ابن بشكوال وابن زرقون ومسع ابن الرمامة وأبا احلسن اللوايت . مع الضبط والعدالة
ه كثريون، أّلف يف القراءة ومناقب مالك وغري ذلك منها الشمس املنرية يف القراءات السبع، حدث عنه أبو وابن خليل مشاخي

اهللا الطراز، تويف سنة احلسن بن القطان وأبو العباس بن البنا وروى عنه أبو إسحاق بن الكمال وأبو جعفر بن فرتوت وأبو عبد
8/206، األعالم  179/ 1شجرة النور  : انظر. هـ626

.هي ترك املبيع لبائعه بثمنه، ال بأقل، وال أكثر، وال خبالف جنسه: اإلقالة عند املالكية2
.312، القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب ص 279شرح حدود ابن عرفة، الرصاع ص : انظر

يستمعها: نيف3
504-10/500، ابن أيب زيد القريواين النوادر والزيادات: انظر4
ملا: تيف5
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وهو حادث الوضع بعد ،شرتاة بشرط أداء شيء عليها مستمراألرض امل: املسلمني، مث قال الثالثة
، واألندلسيني بأرض الطبل والوظيفوهي األرض املعرب عنها يف كتب الوثائق: إحياء األرض، قال

: مث قال اخلامسة، اأرض السق: اء، مث قال الرابعة
وهذه الثالث لبيت : وأرض الظهري، وأرض العنوة، قال،وذكر أيضا أرض الشراعة،أرض احلكر

.لاملا

وهي مملوكة باتفاق، وهي : قال، وهي األرض احلرة: ذكر أوهلاوملا قسم األرضني يف موضع آخر
.1وال حيرم فيها إال الزكاة،أرض العشر خاصة

، ا مملوكة إمجاعا: لشيخ شيخنا أيب زيد اجلنتوري قال، كما وهذه بعينها صفة أراضي توات
لة أرض العنوة، مع أنه حيكم ببيعها ، إذ مل حيك عن أحد أن أرض توات من مجوليست بأرض جزاء

ر أوال ولنذك: غارم يف الرد على قضاة وقته قالمث ذكر يف تأليفه على امل،ملكا، وهذا من الفضائع
:مث ننقضه عروة عروة، فمنهم من قال، مبانيهم

فإن هذه البالد مل يبنها  ، ج السلطان، وهذا اإلخالء يف بطالنهال يستحق فيها أحد شيئا إال بعد خرا 
، فط إال اليهودسمع بنصراين دخلها ق، ومل يوإمنا بنيت إسالما من أول أمرها،كافر قط

، ومن نظر كتب التاريخ كابن خلدون تبني له بطالن هذا املنرب، وقد ذكر فيها قدميا حتت الذمة
اة بأرض الطبل ، وأرض حكر وهي املسمازله أراضي تونس، وقسمها إىل أرض جزاءالربزيل يف نو 

أرض بالدنا فهي أرض حرة يف ، وأما بل ما نقل ما للمذكور: ، إىل أن قال2احلرة، واألرض والوظيف
.، انتهىاألصل، وما وظف عليها فمحدث، وهو ظلم اتفاقا

]إذا زال الوادي عن موضع لمن يكون [ -73
و ملن يليه بأرضه وال يكون إذا زال الوادي عن موضع فه: مبا نصهوأجاب أيضا يعين ابن هالل

وحكاه ابن حبيب عن ابن ،ل عيسى ابن دينار يف، هذا قو مواتا
.ى من خط سيدي عبد اهللا رمحه اهللا، انته4وعليه القضاء والفتيا،3، و به أفىت ابن محديناملاجشون

، وما بعدها30، 29، 3/28أبو القاسم بن أمحد الربزيل ، فتاوى الربزيل: انظر1
حرة : يف النسختني2
.هـ508هـ، تويف سنة 439هو أبو عبداهللا حممد بن علي ابن محدين التغليب القاضي ولد سنة 3

46، الغنية ص 3/95أزهار الرياض : انظر
269رقماملسألة ،267نوازل ابن هالل ص : نظرا4
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]من له الحق في بيع الحبس [ -74
، مث ألخيه/ 20/عليهم فله أن يبيعبس إذا جعل احملبس يف حبسه أن من احتاج من احمل:مسألة

، يه، فليس هلم أن يبيع بعضهم ألخل احلبس ألقرب فقراء عصبة احملبسانقرض احملبس عليهم فانتق
.حسبما وقفت عليه خبطهابن عبد الرمحانبذلك أفىت شيخنا 

]انتفاء الصفة المشروطة في المحبس عليهم [ -75
البنات فال شيء هلا يف احلبس، مث استفادت البنت ، ومن استغنت منمن قال يف حبسه:مسألة

، تستحق من غلة احلبس شيئا1]مبرياث أو غريه من أبيها[أرضا أو دارا تفضل عن سكناها 
.أي حىت تستفرغ مثن ذلك باإلنفاق، انتهى،أبو زيد بن عمرقاله شيخ مشائخنا 

الشيخ املنقول عنه، واألظهر فيها ما ذكرناه، يتكلم عليها، ملأو دارا تفضل عن سكناها:وقولنا
.واهللا أعلم

]المتصدق يستثني قدرا يلحق بالصدقة بعد موته [ -76
دة حياته ويلحق باحلبس بعد وفاته، فإنه جيوز من حبس واستثىن ثلث الغلة ينتفع به م: مسألة

قاله ابن ،، واهللا أعلمبهصح احلبس إذا حيز وال خيل ذلك ، و مطلقا، كان على وارث أو على أجنيب
.2هالل

ذلك كله بعض من لقيناه ، ومل يقف على 4على املنهاج3، وشرح املنجوروهي يف ابن عرفة:قلت
.من احلفاظ، فاعرتض على فقهائنا التواتيني

)مبرياث أو من أبيها أو غريه: (نيف1
293رقماملسألة،287النوازل اهلاللية ص : رانظ2
أخذ عن . ثري من العلوم خصوصًا أصول الفقهخامتة علماء املغرب املتبحر يف ك: هو أبو العباس أمحد بن علي املنجور الفاسي3

الواحد الونشريسي وخروف وابن جالل وعنه مجاعة منهم الشيخ البطيوي وعبد الواحد أئمة كسقني وابن هارون واليسيتين وعبد 
الرجراجي وابن أيب نعيم وإبراهيم الشاوي وأبو العباس بن أيب العافية وابن عرضون وعيسى السكتاين وعبد الواحد الفاليل وأبو 
آيات السعد وشرح عقيدة ابن زكري مطول وخمتصر املنهج 

. هـ995ـ وتويف يف ذي القعدة سنة ه926مولده سنة . املنتخب وقواعد الزقاق وكربى السنوسي وغري ذلك وله فهرسة حافلة
287شجرة النور ص : انظر

حممد : حممد الشيخ حممد األمني، إشراف: وحتقيقاملنهج املنتخب إىل قواعد املذهب، أمحد بن علي املنجور، دراسة شرح : انظر4
373، دار عبداهللا الشنقيطي ص بن محاد عبدالعزيز احلماد
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]من استغل من حبسه قدرا و حيز عنه الباقي [ -77
، س صحيح ويتبع مبا استغل يف تركته، فاحلبحبسه الثلث فأقل وحيز عنه باقيهمن استغل من:مسألة

. 1قاله ابن هالل

]المتصدق بنخل المستثني ينوبه شيء من البذر[-78
فيمن تصدق على شخص بنخل، أو أرض، واستثىن ربع الغلة، أو الثلث حياته، وله أيضا: ]مسألة[

زراعة األرض ما نابه من البذر، وكراء املساقي والعالج يف، فهل عليه ويلحق بعد موته بالصدقة
؟ للنخل

، دون 2بنفسهوهو املتصدق عليه ليلي مجيع ذلك ، من البذر لغريهبأنه يدفع نصيبه:فأجاب
.4، انتهى3املتصدق إذ ذاك أسلم

]على من ترجع أحباس المسجد إذا خرب [ -79
ع أحباسه ، فهل ترجخرب املسجد وأيس من عمارته، مث 5]ملسجد أحباس[انظر إذا كان :]مسألة[

؟ مسجد له، أو ألقربللمسجد العامر يف البلد
، ا يعين الزجالوي، واهللا أعلم، انتهى تقرير شيخنعلماء سجلماسة برجوعه للعامر:أجاب

.6انتهى

]غياب أحد المحبس عليهم [ -80

فإذا مات حلق ذلك ، واستثىن استغالل بعضها مدة حياته، يع أمالكهفإن حبس احملبس مج: ملسألة كما يف النوازل اهلالليةاونص  1
على إذا كان احلبس ، إن كان أكثر من الثلث بطل اجلميعو ، له ثلث ذلك فأقلما استثىن استغالفإنه يصح إذا كان ، باحلبس

وأما ، وإن كان املستثىن أكثر من الثلث،هوأما إن قبضه منه الكبار فيصح هلم ما قبضوه واستغلو ، صغار األوالد وكان هو احلائز
.موض عن املسألة اليت ذكرها الشيخلة الغوقد ذكرت هذه املسألة كاملة بنصها إلزا، انتهى. استثناء ثلث الغلة فجائز

323رقم املسألة ، 299نوازل ابن هالل ص : انظر
نفسه : ويف النسختني، هكذا يف األصل2
] وأبعد عن اخلصام[إذ ذاك أسلم " : يف نوازل ابن هالل3
205رقماملسألة ،244نوازل ابن هالل ص : نظرا4
أحباس مبسجد :تيف5
نساقطة من6
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لة يف ، فهل له الغالشيء يكون حبسا على غري معينني، مث يغيب أحد احملبس عليهمانظر:]مسألة[
؟ املدة اليت غاب فيها أم ال

بأن الغلة له، ونقله عن النوادر، : الثردائيأجاب الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحان التنالين
.انتهىاهللا أعلم الزجالوي عن أيب احلسن، ، يعين و ونقله أيضا شيخنا

، كما هو معلوم ا إن غاب غيبة انقطاع فال شيء له، وأمهذا إن غاب على نية الرجوع:قلت
لغالت واألكرية مما يكرى له أيضا، ، وقيد به املذهب أن ااء توات، عن الذي عند ابن رشدعند فقه

.ونبهين على هذا صاحبنا الرمحوين،وارتضاه ابن عرفة، واجلزويل

]البساتين المحبسة زكاة [ -81
وأما احلوائط احملبسة فالزرع فيها بالنسبة : عما يظهر، فأجاب:وسئل الشيخ سيدي حممد املذكور

ومن مات وقد أزهى : ل أبو احلسن على قوله يف املدونة، وقد قاللزكاة ليس كالتمر ملكان الزريعة
، فزكاة ذلك عليه شيء أو مل خيرصحائطه، وطاب كرمه، وأفرك زرعه، واستغىن عن املاء، وقد خرص 

، 1]بلغت حصة كل وارث ما فيه الزكاة أم ال[، على امليت إن ب
2انتهى

بس، ، أن الرجل إذا مات وقد كان جتر عليه غلة حيتبني من هذا الباب والذي قبله/ 21:/قالوا
، خبالف ر ورث عنه، وإن مات قبله مل يورث عنهالثممات بعد طيب 3إن، أنه واحلبس على األعيان

.عد أن أفرك  أو قبل ملكان زريعته، انتهىما إذا كانت األرض فمات وقد زرع أنه يورث عنه ب

]التصرف في األواني المحبسة  على المسجد [-82
ما تقولون يف الطاسة احملبسة على املسجد لتسخني املاء فيها على حسب العرف :وسئل أيضا

طاسة أو أكثر ال حيتاج هلا اآلنتفضل منها
؟ده كذلك مثال سنة أو أقل أو أكثرويتطهر يف داره مثال ومتكث عن

بسة يف غري ما حبست عليه بوجه، وال أعلم يف ذلك حملال جيوز التصرف يف األواين ا:فأجاب
.1]، انتهىخالفا[

نهذه العبارة ساقطة من1
ون ، رواية سحن، وهذه عبارة التهذيب، املدونة الكربى، مالك بن أنس1/166التهذيب يف اختصار املدونة، الرباذعي : انظر2
1/378 ،379
لن: تيف3
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]مجرى اللفظ في الحبسهل يجري العرف [ -83
، واحلال أن وها ومل يقيد ذلك بقيد ملفوظ بهانظر فيمن أوصى للمسجد بطست أو حن:مسألة

فيه الناس العرف جرى يف بلد  املعطي أن الطست املوصى به للمسجد أو املعطى له يتوضأ 
، هذا العرف لتنزله منزلة التصريحألجل،يكون هذا الطست املوصى به حبسا، فهلفيه2ويتطهر

، وهي 3، ألن العرف كالشرط كما أفاد ذلك ابن العطارن املوصى كأنه قيد جبهة ال تنقطعفيكو 
عرف بلده و إن قصد غريه قيد ، وألن املوصى أيضا ال يقصد إال ما يعرف يفقاعدة يف املذهب

ى يف األحباس ما يقصد ال األلفاظ، قال ، وألن سادتنا الفاسيني جرى العرف عندهم بأن املراعذلك
:يف العمليات

.ىانته،5اللفظ يف عمل أهل فاس4الوروعي املقصود يف األحباس       
.وينبغي أن جيري كالمهم أيضا

عن مواجل املساجد وما كان يفعل فيها 7وسئل القابسي: و نصه، ما يدل على هذا6ويف املعيار
.ك خلفا عن سلف مع جهل قصد احملبسفيما أدر 

نساقطة منهذه العبارة 1
ويتطهرون : تيف2
وله كتاب فيه وعليه ، م الفقيه املتفنن العارف بالشروطهو أبو عبداهللا حممد بن أمحد املعروف بابن العطار االندلسي اإلما3

هج فحج ولقي 383ورحل سنة ، بو بكر بن القوطيةوا، أبو عيسى الليثي: أخذ عن مجاعة منهم، ه330ولد سنة ، املعول
.ـه399وغريه تويف سنة ، وعنه أخذ ابن الفرضي، أيب زيد فناظره وذاكرهريوان ابنولقي بالق، أعالما فأخذ عنهم

101شجرة النور ص ، 364الديباج املذهب ص ، 2/246ترتيب املدارك : انظر
إال: نيف النسخة 4
دار الفكر، حممد خالد العطار،: نظم ا: انظر5

731، ص م2002- ه1423، 1بريوت لبنان، ط
ت ( يسي ، من تأليف أيب العباس أمحد بن حيىي الونشر وى أهل إفريقية واألندلس واملغرباملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتا6

. ملالكية من املتقدمني واملتأخرين، ورتبه على األبواب الفقهية، مجع فيه فتاوى علماء ا)هـ 914
1/1، الونشريسي املعيار املعرب: انظر

يث، ، الفقيه األصويل املتكلم اإلمام يف علم احلدافري املعروف بأيب احلسن القابسيهو أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املع7
فاسي وأبو ، تفقه غليه أبو عمران الالناس كتبا وأجودهم ضبطا وتقييدا، وهو مع ذلك من أصح هـ، كان أعمى324ولد سنة 

كتاب املمهد يف الفقه، : وابن حمرز وحامت الطرابلسي وخلق، ومسع منه ابن أيب صفرة وغريه، له تآليف بديعة منهاعمرو الداين
.هـ403وغريذلك، تويف بالقريوان سنة ،وامللخص يف املوطأ

4/326، االعالم 97شجرة النور ص : انظر
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ال وهو يتواطؤا على عمل إالناس املاضية يف مواجل املسجديعمل على عادة :فأجاب
ومن منع الناس حقوقهم تعديا من غري تأويل فال يصلى : قصد احملبس يف غالب احلال، إىل أن قال

.، انتهى املقصود منه1عليه
، كما نقل دي حممد بن عبد الرمحان ابن عمروكون هذا الطست حبسا هو الذي أفىت الشيخ سي

، واستطرد دي عبد الرمحان بن عمر رمحه اهللا والده سي، وكذ2عنه يف ذالك أخي سيدي حممد احلسن
فحبست ووقفت أو تصدقت أو قارنه ": ذلك أن الصدقة لنحو املسجد حتبيس، لقول املختصرعلى 

.، انتهى3"قيد أو جهة ال تنقطع
، ال جيري إال دقة على فالن، فال يكون حبسا فبعيدوأما إجراء هذا الطست املوصى به جمرى الص

، 4، وقد نص يف املعيار يف جواب لسيدي قاسم العقباينهب من يراعي األلفاظ دون املقاصدعلى مذ
إنه ال يصح اتباع جمرد اللفظ  ومعه : باملعاين، وقال/ 22/مذهب مالك متعبدون5بأنا أي، 4العقباين

.، انتهى6ومعه قرينة ترشد إىل خالف ذلك

قلت وكذا ال يقتصر : نصهدي عبد الكرمي بن أمحد التمنطيطي، وكتب عليه ما نقله الفقيه سي
على ما أفاده اللفظ وحده إذا دلت القرائن على معىن آخر، وعزا هذا لشيخه سيدي عبد الرمحان بن 

. ع

]رجوع الموصى له ببعض التركة على بعض الورثة [ -84
يف قوم كان العرف عندهم أن يوصوا بثلث أمواهلم ألغنيائهم و وسئل أيضا يعين ابن هالل

.م ذلك لبعض ورثة املوصى دون بعض، هل جيوز ذلك أم ال؟ بينوا لنا

7/340، الونشريسي املعيار املعرب: انظر1
غريب املنقوالت ، وصار يتعاطى اشتغل بالفقه وبرع فيه،ه1186شيخ احلسن بن أيب مدين التمنطيطي، ولد عام هو ال2

، وهو أخ الشيخ هـ1245غاية اإلنتفاع تويف عام ، وانتفع به أناسالشيخ حممد بن العامل الزجالوي، أخذ عن وجواهر املعقوالت
135قطف الزهرات ص : انظر.اجلامع هلذه الفتاوىن التمنطيطي عبداهللا بن أيب مدي

212، خليل بن إسحاق اجلندي ص خمتصر خليل: انظر3
له اختيارات ، الفقيه اإل، قاسم بن سعيد العقباينهو قاضي اجلماعة بتلمسان أبو الفضل4

وحيىي املازوين ، حفيده حممد بن مرزوق حفيد احلفيدابنه أبو سامل و : موعنه جلة منه، أخذ عن والده وغريه، خارجة عن املذهب
له تعليقة على ابن احلاجب ، وأجازه ابن حجر احلافظ، قواحلافظ التنسي والقلصادي والرصاع وابن زكري والونشريسي وخل

255لنور ص شجرة ا: انظر.ه854تويف سنة ، هم على الذكروأرجوزة تتعلق بالصوفية يف اجتماع، الفرعي
أهل: زيادةتيف 5
7/320، الونشريسي املعيار املعرب: انظر6
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ء الظن، ، وإال فال ترد الوصايا بسو لوصية إن ثبت ذلك بإقرار أو بينةالشك يف بطالن ا:فأجاب
الوصية توليجا لريدها على أن لي: ونص أصبغ يف العتبية

عليه حققوا الدعوى3ولو: 2قالوا، التهمة ال تلحق1مينيكن محلها ابن رشد على القول بأن ، لالورثة
.للحقته اليمني قوال واحدا

.ليمني إذا وجبت بطلت الوصيةعن افإذا نكل : قال املازري
ه سواء  الوصية للورثة جاز للوارث أخذهاإن عرف املوصى له أنونص أصبغ أنه 

.ألن الوصية تكون للغين والفقري،كان املوصى له غنيا أم ال، يظن أن الوصية بسببه أم ال
4،سؤال فاسد، من أين يعلم العرفالعرف جرى عندهم برد املوصى له الوصية للوارث : وقولكم

.5انتهى

]المرأة يعاديها أهلها إن طلبت ميراثها [ -85

أو بنت حقها 6اخت:ويف نوازله أيضا ما نصه]: مسألة [ 
، عوديت وقطع رمحها وعريت بذلك الطلب ومل يؤخذ بيدها عند 

وسواء ، والزمة، ولألخت أو وارثها اسرتجاعهاوكانت الصدقة بطلب من األخ، فالصدقة غري عاملة 
.استحفظت بذلك شهادة أم ال

غري من مسألة الوصايا يف ، وأخذ ذلك أبو احلسن الصهذا صحيح و به أقول: قال ابن هالل
، أو تصدقت عليه وتركت مرياثها سننييؤخذ منه  أن األخت إذا سكتت : وقال ما نصه7،املدونة

ليس : نيف1
قال : ل ابن هالل، ويف نواز قالوا: يف النسختني2
وأو : يف النسختنيهكذا يف األصل، و 3
، األمر قوة التهمة فتجب اليمنيية وغا، علم بإقرار أو بينة بطلت الوصيةإال أنه إن[ من أين يعلم العرف: "يف نوازل ابن هالل4

"انتهى] واهللا أعلم
245رقماملسألة،250ص نوازل ابن هالل : انظر5
انت : نيف6
وهي من أوصى يف مرضه بأكثر من الثلث فأجاز ذلك ورثته من غري أن [ ،مسألة الوصايا يف املدونة: "نوازل ابن هالليف7

..." وقال ما نصه،]املسألةمليت أو طلبهم إىل متام يطلبهم ا
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وهو أوىل: الرجوع يف ذلك، قال الشيخه ذلك منها أن هلابطلب
.1، انتهىمنعين رفده ومل يكف عين ظلم زوجيلقطعين و 

]من حبس على أوالده و شرط إن مات فولده كهو [ -86
والده وشرط إن بأن من حبس على أ:فأجاب، عما يظهراملذكور قبلوسئل الشيخ سيدي حممد

تنقض قسمته ولو ملوت واحد ، فالده اقتسموا احلبس املذكور بينهمأن أوال، كهوفولده/ 23/مات
.منهم، واهللا أعلم

]الوصي على التركة يريد أجرة قيامه [ -87
، وباعها كة حىت بلغها لبلد إروانبيومني قام على الرت 2إروانعن وصي ميت بقرب نواحي :وسئل

، فلما قدم إىل السبعني، فقبض مجيع ذلك الوصي، إىل عشرة، إىل مثقال، 3فيه بالنداء من قرياط
5جارية ببالد التكرور4والعادة، أجرة قيامه على ذلك واقتضائهأراد، 

؟بالعشر يف ذلك املتويل اإلقتضاء
ط حني بأنه فر لذلك 6واعتل، ذكور، والعادة اجلارية بتلكال أجرة له على اإلقتضاء امل:فأجاب

.باع ومل يقبض يف حمل البيع، انتهى

383رقماملسألة،366ابن هالل ص نوازل : انظر.الشيخ يف هذه املسألة نص السؤالمل يذكر1
. شجر بينها وبني تنبكتو عشرة أيامقرية مشهورة يف صحراء مايل وسط الرمال يقل فيها النبات وال: إروان2

.458وسيط يف تراجم أدباء شنقيط ص ال: انظر
.اختلفت مقاديره باختالف األزمنةبكسر فسكون مجع قراريط، معيار يف الوزن واملساحة: القرياط3
.مقداره يف الوزن خيتلف يف الفضة عنه يف الذهب1

".غراما 0، 2475= حبات شعري 4ومقداره يف وزن الفضة واالشياء 
.غراما0، 212= حبة 3، 42الذهب ومقداره يف وزن 

.جزء من أربعة وعشرين، وهو من الفدان يساوي مخسة وسبعني ومائة مرت: املساحةومقداره يف2
373،374حامد صادق قنييب ص –س قلعجي ، حممد روامعجم لغة الفقهاء: انظر

والعادية   : يف النسختني4
. بالد تنسب إىل قبيل من السودان يف أقصى جنوب املغرب، وأهلها أشبه الناس بالزنوج: الَتْكُرورُ 5

38/ 2، م1995، 2معجم البلدان، ياقوت احلموي، دار صادر بريوت، ط: انظر
واعتلى : يف النسختني6
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و أراد فعل ما قاله ، ولعله رمبا لفوض إليه يف ذلك فيما يراه صالحاوانظر هذا فإن الوصي م
بن سلمون على أن للقاضي أن يفرض ، وقد نص الك، إذ ال يشرتيه كل الناس على ذلنقصت القيمة

.، واهللا أعلم2للوصي كما هو معلوم1األجرة

]الحاضر يباع ملكه و ال يتكلم محمول على العلم [ -88
، فباعه وحازه املشرت امرأة هلا جنان ادعى :مسألة

3مل توكل، وادعوا أن املرأة املذكورة يع، فقام ورثتها يريدون نقض البتوفيت، مثوحضورها حنوا من عام

؟ البائع ومل تعلم بالبيع
واحلاضر : ات السفلى بنقض البيع ورد اجلنان، قالواومن معه من فقهاء تو فأفىت فيها الرمحوين

: يف فتاويه قائال4، ونقله األجهوريول على عدم العلم حىت يثبت العلم، كما صرح به غري واحدحمم
على من خالف يف ذلك إال ابن عرفة، وابن ناجيإنه مل يقف 

.، وخالفهم شيخنا ابن عبد الرمحان، فأفىت بنفوذ البيع5العلم

ال يعلم به ، إذ ال ميكن الصحيح احلاضر أن حياز عنه جنانه و و هو صواب إن شاء اهللا:قلت
صص العام العادة خت، إذ، وغريه6، وهذه العادة هي اليت ختصص العموم يف كالم ابن اهلنديعادة

الوجرة : يف النسختني1
1/297، ابن سلمون العقد املنظم للحكام: انظر2
أتوكل: نيف3
967كية يف عصره اإلما الفقيه احملدث، ولد سنة هو أبو اإلرشاد نورالدين علي بن حممد بن عبدالرمحان األجهوري شيخ املال4

، وعنه من ال يعد كثرة  لدين حممد بن حممد الفيشي وغريهمالبدر القرايف وأيب النجاة السنهوري ومشس ا: هـ، أخذ عن أعالم منهم
، ات الوردية يف الفتاوى األجهوريةالزهر : زرقاين وأيب سامل العياشي وغريهم، له تآليف كثرية منهاوالشربخييت وعبدالباقي الكاخلرشي 

.هـ1066الرسالة، وغري ذلك تويف سنة ، وشرح علىعلى خمتصر خليل كبري ووسيط وصغريوثالثة شروح 
5/13، األعالم 303شجرة النور ص : انظر

ات الوردية يف الفتاوى األجهورية، علي األجهوري، اعتىن به أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ر الزه: انظر5
2/12م 2011-ـه1432، 1ط
، ـه320ولد سنة ، الفقيه العامل بالشروط واالحكامهو أبو عمر أمحد بن سعيد بن ابراهيم اهلمداين املعروف بابن اهلندي6

، أبا امساعيل بن القاسم البغداديولقي، وعبداهللا بن أيب دليم، وروى عن قاسم بن أصبغ، ابراهيم اسحاق بن ابراهيمعن أيب اخذ 
تويف سنة ، ري عليه اعتماد املوثقني واحلكامألف كتابا يف الشروط حيتوي على علم كث، مقدما عند القاضي حممد بن السليموكان 
.ـه399
101شجرة النور ص 98الديباج املذهب ص ، 2/246ترتيب املدارك : انظر
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ابن عرفة يف خمتصره يف الشهادات، حيث ، ونص عليهوتقيد املطلق، وهو مذهب مالك و أصله
يف 2الذي نقله ابن ناظم  التحفة1]كالم  ابن لب[، ويشهد له أيضا تكلم على احلوز، فلينظر فيه
الذي نقله املواق يف شرح املختصر عند تكلمه على 4، وكالم احلفار3شرحها يف بيع الفضويل

.، فلينظر فيهما واهللا أعلم5احليازة
انتهى كل ذلك من خط الربكة .أبو زيد سيدي عبد الرمحان بن عمروأفىت مبقتضاه شيخ شيوخنا 

/.                               24/الفقيه سيدي حممد ابن عمنا سيدي أمحد البداوي انتهى 

لإلمام ابن لب: نيف1
أخذ ، وإليه كان املفزع يف الفتوى، انفرد برئاسة العلم، الثعليب األندلسي العامل املتفننهو أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب : ابن لب

من ، عالق وابن جزي واملنتوري وغريهموابنوأخذ عنه الشاطيب ، ابر الوادي آشي والقيجاطي وغريهمعن ابن الفخار وابن ج
.ـه782تويف سنة ، هيل وله فتاوى مدونة بأيدي الناسشرح مجل الزجاجي وشرح تصريف التس: تآليفه
357نيل اإلبتهاج ص ، 5/509نفح الطيب ، 316ذهب ص الديباج امل: انظر

ع فيها كل ، مجما ألف يف علم الوثائق و اإلبرامن أجل م) هـ 829ت ( منظومة أليب بكر حممد بن عاصم الغرناطي : التحفة2
.قد اعتىن بشرحها كثري من العلماء، و بيتا1698ما يتعلق بعلم القضاء، وقد نظمها يف  

9ص ، ابن عاصمحتفة احلكام: انظر
986، 2/985شرح ابن الناظم على حتفة احلكام، البن عاصم األندلسي :انظر3
هو أبو عبداهللا حممد بن علي شهر احلفار األنصاري الغرناطي إمامها وحمدثها  ومفتيها الشيخ املعمر ملحق األحفاد باالجداد 4

له ، خلق كابن سراج وأيب بكر بن عاصموعنه، وغريه، خذ عن ابن لب الزمه وانتفع بهالفقيه العالمة القدوة الصاحل الفهامة أ
.ـه811تويف عن سن عالية سنة ، رفتاوى نقل بعضها يف املعيا

247شجرة النور ص 477نيل اإلبتهاج ص : انظر
8/284، املواق التاج واإلكليل: انظر5
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الصفحةرقم اآليةالسورةاآلية
2490النساءاْلَفرِيَضةتـَرَاَضْيُتْم بِِه ِمْن بـَْعدَوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما

الصفحةالحديث
83.....فقد صلى معه جابر رضي اهللا عنه ، فقام عن يساره ، فأخذه بيده وأداره عن ميينه

فهرس اآليات القرآنية

فهرس األحاديث النبوية
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الصفحةالمسألة
74والصالة والجنائز والزكاة والنكاحمسائل من الطهارة 

74ر على ثوبه ماء سقط على األرضيطاتمن 
74من ال يقدر على غسل جسده من النجاسة

74معىن مالزمة السلس ومعىن مالزمة الريح
74من يضر به الريح وال خيرج إال باختياره

75الرجل يعرق يف الثوب النجس
75يأكل النجاسة ويسكن املسجدفضالت الزرزور الذي 

76من قال العرق يف ثوب جنس ليس بشيء
76يتيمم وينام يف املسجدضاجلنب املري

76املسجد ناويا به صالة الفرضباباجلنب يتيمم يف 
78املتيمم يدخل مسجدا مث خيرج منه ويدخل مسجدا آخر

78اجلنب يدخل مسجدا ناسيا التيمم مث يتيمم ويصلي
78اجلنب فرضه التيمم يدخل املسجد لغري الصالة

81من يريد التيمم ويف وسط كفيه غور
82املتيمم على موضع فيه عيدان

83املتيمم حيدث بعد الضربة األوىل وقبل مسح الوجه
84من نسي السجود على األنف وتذكره بعد الرفع

85
85املأموم يشك يف كمال صالة إمامه

85مقام املأموم الواحد من اإلمام
86البعيد من البلد بأكثر من فرسخ وتدركه اجلمعة

87تلقني امليت بعد الدفن

فهرس المسائل الفقهية
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88من مات قبل إخراج زكاته
90دفع الزكاة ملعلم الصبيان
90املرأة املتزوجة حتتاج الزكاة

90بلوغ النصاباملرء يتصدق مباله بعد
91العربة بإمام الصالة يف األضحية

93إعطاء الكفارة ملساكني جمتمعني يف دار واحدة
93العريس يدفع شيئاً من الدراهم للعروس ليلة البناء

95سفر الولد بغري إذن والده
96مسائل من البيوع وما شاكلها

96بيع من مل يصبه اجلدري من العبيد
97التوفية يف املاء املكيل بالقلدانةاشرتاط 

97من اشرتى خنلة مثمرة بثمن مث قضى عن الثمن طعاما
97بيع فسالن خنيل املسجد

98بيع خصي الضأن بطعام ألجل
98التولية يف البهيمة املشرتاة بطعام

98البهيمة تفوت على الشريك مبا يفوت به البيع
99الوزنالتعامل بالدراهم املتفاوتة 

99املسلم إليه يف السباعي ال جيده فيقضي عنه سلعة
100من اقتضى عن مثن املسلم فيه ذهبا

102معىن اجللجالن والرتمس والبسيلة
مسائل من الضمان والحجر والوديعة والصلح واإلقرار والمساقاة و القسمة 

والشفعة والضرر
103

103من اشرتى دابة وضمن له آخر أصلها
103يتيمة عطلها عن التزويج فأعطته إرثها

104
104الطعام املودع يف بلد يباع يف بلد آخر
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106قيام بعض الورثة بعد اإلتفاق
106أقر حبق مل حيدد قدره وماتمن 

107القوم يتعصب بعضهم لبعض يف منع احلق  
107إخراج اخلماس بعد حرثه

107مخاسة بالد توات هل هي إجارة أو مساقاة أو مزارعة
108ب مل يبلغ حد الرعي هل يكون له فيه شيء  قصإذا خرج اخلماس ويف اجلنان 

108العراجني بتمرهاشريكنيقسمة ال
109كيالاملبقسمة الطعام

109الوكيل على الشفعة يتهم أنه يأخذ لنفسه هل عليه اليمني أم ال
109املراد بقبول القسمة

110فقارة مشاعة بني أناس شىت
111أرض خربة جتاور أجنة عامرة فشكى أرباب العامرة من األرض اخلربة

113احلمام يفسد زروع الناس
113ساقية مشرتكة أراد بعضهم أن يزيد فيها ماءا من غري تلك الفقارة

113املاء فلمن يكون املاء الزائدرجل زاد يف الفقارة آبارا زاد بسببها 
114إذا رأى أرباب الفقارة الرجل يزيد املاء  فسكتوا

114شخصني اشرتكا يف ساقية فأراد أحدمها أن يأخذ ماءه مبوضع أعلى
115إىل  موضع آخرها  طريق فأراد حتويلهأرض شق

116مسائل من اإلجارة والجعل والموات
116بعضهم باآللة فتعطلت

117رجل خدم فقارة مشرتكة دون شركائه مث قامو يطلبون حقهم يف املاء
118مكرتي الدار بالزبل يفلس

118قياس خدمة الفقارة على القراض
119املاء يفلت يف نوبة الرجل فيسقي أرض الغري

119أجرة إمام مسجد ال حبس له
120اخلدمةالرجل يقيم غريه على 
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120الفقارة يسد جمراها أثناء خدمتها
121سُتؤِجر على نقل متاع ومل جيدهمن ا

121حكم أرض الشعرى يف توات
127إذا زال الوادي عن موضع ملن يكون

128انتفاء الصفة املشروطة يف احملبس عليهم
128من له احلق يف بيع احلبس

128بالصدقة بعد موتهاملتصدق يستثين قدرا يلحق 
129من استغل من حبسه قدرا و حيز عنه الباقي
129املتصدق بنخل املستثين ينوبه شيء من البذر

129على من ترجع أحباس املسجد إذا خرب
130غياب أحد احملبس عليهم

130كاة البساتني احملبسةز 
131التصرف يف األواين احملبسة  على املسجد

131العرف جمرى اللفظ يف احلبسهل جيري 
133رجوع املوصى له ببعض الرتكة على بعض الورثة

133املرأة يعاديها أهلها إن طلبت مرياثها
134من حبس على أوالده و شرط إن مات فولده كهو

134الوصي على الرتكة يريد أجرة قيام
135احلاضر يباع ملكه و ال يتكلم حممول على العلم



140

الصفحةاألعالم

ال

أ

أ

76أمحد بن عبدالرمحان التاديل
80السوداينأمحد بابا بن أمحد التنبكيت

83أمحد بن علي الشهري بابن حجر
84أمحد بن أمحد الربنسي الشهري بزروق

83أمحد بن احلسني بن عرضون 
94العراقيأمحد بن عبدالرحيم 

95أمحد بن حممد القلشاين 
97،98،103،104،108،109،114،11ابراهيم بن هالل السجلماسي 

9،121،127،128،129،133،134
103ابراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي 
105أشهب بن عبدالعزيز القيسي املصري 

105،133أصبغ بن الفرج املصري 
107أمحد بن عبد العزيز اهلاليل

119أمحد بن قاسم القباب 
128أمحد بن علي املنجور الفاسي 

123أمحد بن نصر الداودي
135أمحد بن سعيد اهلمداين املعروف بابن اهلندي 

90إبراهيم بن علي بن فرحون 
108)صاحب املذهب ( أمحد بن حنبل 

ب

76ب

86)الصحايب ( جابر بن عبداهللا ج

فهرس األعالم
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86) الصحايب ( جبار بن حمزة 

92احلسن بن رحال املعداين ح
115،132احلسن بن أيب مدين التمنطيطي   

89،100،110خليل بن إسحاق اجلندي خ

81،83،100سامل بن حممد السنهوري س
88سليمان بن أمحد الطرباين   

ع

90،93،96،97،103،120،121،12عبد اهللا بن أيب مدين التمنطيطي 
7

83،84،100،102،112عبد الباقي بن يوسف الزرقاين
77،89،103،105،115،122،123،12عبدالرمحان بن القاسم

4
114،128،132،133،136عبدالرمحان بن عمر التنالين

79،102،127عبدالرمحان بن ابراهيم اجلنتوري 
112عمر بن عبدالقادر التنالين 

79عبداهللا بن عب
82،87،90،95،119،130دالرمحان بن عفان اجلزويل عب

83علي بن أمحد القصار أبو احلسن
84أبو احلسنعلي بن حممد املنويف املصري الشاذيل

92،111،113،114عمر بن عبدالرمحان التنالين
99عبداهللا بن أيب زيد القريواين 

117،130،134عبداحلق الزرويلي أبو احلسنعلي بن حممد بن 
90علي بن حممد الربعي املعروف باللخمي أبو احلسن

91،92بن عاشر عبدالواحد
94اجلويين عبدامللك بن عبداهللا بن يوسف 

95عبداحلق بن غالب بن عطية 
96عبدالرمحان بن حمرز القريواين 
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122القاضيعياض بن موسى اليحصيب 
123،126،127ابن عبدالسالم امللياين

124بن خلدون عبدالرمحان
علي بن حممد بن خلف املعروف بأيب احلسن 

132القابسي

ع

133عبدالكرمي بن أمحد التمنطيطي 
135علي بن حممد بن عبدالرمحان األجهوري

101،108،110،111،120،135عبداهللا بن علي بن سلمون الغرناطي
102،119عثمان بن عمر املعروف بابن احلاجب 

105،116عبداهللا بن نافع 
105،128عيسى ابن دينار ابن وهب القرطيب 

105القريواينم سحنون بن سعيد بن حبيبعبدالسال
115،116،125،128القرطيبعبدامللك بن حبيب 

115،128عبدامللك بن عبدالعزيز بن املاجشون
112،116،117اخلالق بن عبدالوارث السيوري أبو القاسمعبد 

107العقيلي  

136األندلسي فرج بن قاسم بن لبف
125فضل بن سلمة

ق

ق

87،101،136قاسم بن عيسى بن ناجي 
،91،92،98،112،113،116،117،121أبو القاسم بن أمحد الربزيل البلوي القريواين

124،127
133قاسم بن سعيد العقباين 

م
م

م

74،85،89،95،96،99،113،114،116)صاحب الكتاب ( حممد بن عبدالرمحان التنالين 
،130،132،134

95،102،103،107،118،121،123،1)  صاحب املذهب ( مالك بن أنس 
24،132،135
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74،134حممد بن أمحد البداوي 
76،79،110،111،113،120حممد بن عبدالرمحان البلبايل

74،75،76،77،79،85،87،89،114حممد بن عبدالرمحان الرعيين احلطاب
75،86،95،114،115حممد بن عبداهللا بن يونس أبو بكر

101،115حممد بن ابراهيم اإلسكندري املعروف بابن املواز
77حممد بن أمحد الوانوغي  

77حممد بن أمحد ميارة 
77،78،133بن يوسف العبدري املواقحممد 

81حممد بن أمحد الغزايل أبو حامد 
82حممد بن احلسن البناين 

94حممد بن القاسم الشهري بالقوري  
82،126حممد بن العامل الزجالوي 

83،89،95،110،119،125،126،132حممد ابن عرفة الورغمي التونسي 
83حممد)  ص ( النيب 

83،104)صاحب الصحيح ( مسلم بن احلجاج 
86حممد العريب بن أمحد بردلة الفاسي 

133حممد بن علي املشهور باحلفار  
88حممد التاودي بن حممد الفاسي

،88،89،100حممد بن أمحد بن رشد اجلد القرطيب 
102،103،105،113،120،121،122،

126،130
الفاسي املعروف بابن حممد بن حممد العبدري 

89،90احلاج

96حممد بن حممد املعروف بابن زرقون 
97،98،99حممد بن ابراهيم التتائي 
97حممد بن عبداهللا اخلرشي 
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98،132حممد بن أيب بكر بن عاصم أبو حيىي   
100حممد بن أمحد بن غازي املكناسي  

103مطرف بن عبداهللا اهلاليل املدين  
تلميذ ( حممد احملفوظ بن سيدي سامل الوشاين 

111)املؤلف 

116موسى بن عيسى أبو عمران الفاسي  
116حممد بن أمحد املعروف بابن احلاج القاضي 

117،130حممد بن علي بن عمر التميمي املازري
118حممد بن أيب بكر

124حممد بن علي ابن محدين التغليب 
128حممد بن أمحد املعروف بابن العطار 

87،103،104،126،132حممد الرمحوين
ي

ي
حيىي بن سعيد املدين 

80

123يعيش بن علي ابن القدمي 
85يوسف بن عمر األنفاسي

صاحب أيب ( يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف 
104)ةحنيف
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 الكريمالقرآن

المخطوطات 

عبدالكرمي بن عبداحلق ، حممد بنا ثبت لدي من علماء األلف الثاينجوهرة املعاين فيم-1
الم يف أخبار املغرب بعد درة األق: اوية املهدية، أدرار، دون رقم، مع خمطوط، خزانة ز التمنطيطي

.اإلسالم

انة ، خز عبدالكرمي بن عبداحلق التمنطيطي، حممد بنالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالمدرة األق-2
.الشيخ سيدي عبداهللا البلبايل، كوسام، أدرار، دون رقم

.قم، دون ر الفاخرة يف ذكر املشايخ التواتية، عبدالقادر بن عمر املهداويالدرة -3

الكتب المطبوعة

م1986-ـه1406، 1مي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، طأصول الفقه اإلسال-4
حممد : إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر مشس الدين بن قيم اجلوزية، حتقيق-5

.م1991- ـه1411، 1بريوت، طعبدالسالم ابراهيم، دار الكتب العلمية، 
.م2002، 15األعالم، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط-6
مد أبو العباس املقري التلمساين، ، شهاب الدين أمحد بن حمهار الرياض يف أخبار القاضي عياضأز -7

، التأليف والرتمجة والنشرعة جلنة ، مطبى السقا، ابراهيم األبياري، عبدالعظيم شليبمصطف: حتقيق
، مث طبع الباقي صندوق إحياء األجزاء األوىل طبعت يف مصر3م، 1939- ـه1358القاهرة، ط 

عيد أمحد س: مي املشرتك بني اململكة املغربية، الرباط، ودولة اإلمارات املتحدة، حتقيقالرتاث اإلسال
. أعراب، حممد بن تاويت، عبدالسالم هراس

.اي بلعامل، حممد بة فالن يف جنوب اجلزائرىل معرفة قبيلإرشاد احلائر إ-8
البحوث اإلسالمية وإحياء الرتاث، ، داراصطالح املذهب عند املالكية، حممد ابراهيم علي-9

.م2000- ـه1421، 1اإلمارات العربية املتحدة، ديب، ط
ي الرومي اهللا القونو ، قاسم بن عبدت األلفاظ املتداولة بني الفقهاءأنيس الفقهاء يف تعريفا-10

.م2004-ـه1424: حيىي حسني مراد، دار الكتب العلمية، ط: احلنفي، حتقيق

فهرس المصادر والمراجع
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، فرج حممود فرج، أطروحة دكتوراه، إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني-11
.1977: أبو القاسم سعداهللا، معهد العلوم اإلجتماعية، اجلزائر، ط: إشراف

حممد حسن حالق، : قرن السابع حممد بن علي الشوكاين، حتقيقالبدر الطالع مبحاسن من بعد ال-12
.م2006- ـه1427، 1دار ابن كثري، دمشق، بريوت، ط

ليد حممد بن أمحد بن رشد ، أبو الو توجيه والتعليل ملسائل املستخرجةالبيان والتحصيل والشرح وال-13
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ملخص البحث بالعربية

دراسة " ـه1233التوايت ت مسائل حممد بن عبدالرمحان بن عمر التنالين " يتناول هذا البحث 
، وقد بارة عن فتاوى يف الفروع الفقهية، والكتاب عدراسة عن هذا العامل املغمور، حيث يقدموحتقيقا

ف إليها ، وأضاخ عبداهللا بن أيب مدين التمنطيطي، الشيتلميذ حممد بن عبدالرمحانمجع هذه النوازل
، وقد قام برتتيب هذه النوازل هالل السجلماسيإليها نوازل ابن، كما ضمبعض الفتاوى لعلماء توات

.شيخ حممد بن أمحد البداوي البكرياليت بني أيدينا ال

، زانة احلاج أمحد الشيخ بأنزمجرينسخة خمطوطة خب، لى نسختنياعتمدت يف حتقيقي هلذا املخطوط عو 
هلا ، وهي اليت رمزتبتمنطيطة توجد خبزانة البكريني النسخة الثاني، و "ن" هلا حبرف هي اليت رمزتو 

، وقد قسمت هذا البحث ائل غري موجودة يف النسخة األخرىكل نسخة مبسوختتص،"ت" حبرف 
:إىل قسمني

الرمحان بن ، الفصل األول خصصته للتعريف مبحمد بن عبدقسم الدراسة، وضمنته أربعة فصول: أوال
ته العلمية ورحلته لبالد ، ونشأه، ومولده وأسرتهعمر التنالين التوايت، وفيه مباحث متعلقة بامسه ونسب

بعض شيوخه ، وعن اليت وقعت بينه وبني علماء عصره، وعن اإلجازات واملراسالتسجلماسة
.جلوسه للتدريس واإلفتاء ومؤلفاته، وثناء العلماء عليه ووفاته، و وتالميذه

، وفيه مباحث تتعلق باحلالة بن عبدالرمحان التنالين التوايت، فهو عن عصر حممدأما الفصل الثاين
.اإلجتماعية والعلمية ملنطقة تواتالسياسية و 

مراتب املفتني يف املذهب ، و تعريف للنوازل، وأمهية اإلفتاء، وفيهوالفصل الثالث، مدخل للنوازل
.ناهج تصنيف النوازل عند املالكية، وماملالكي

وفيه عنوان الكتاب ونسبته ، بن عبدالرمحان التنالين التوايت، دراسة مسائل حممدوالفصل الرابع واألخري
نهجه يف النقل من ، ومعرض مسائل الكتاب، وطريقة اجلامع يف لصاحبه، ومصادر الكتاب وموضوعاته

.ووصف نسخ املخطوط ومنهج التحقيق،نوازل ابن هالل، واملنهج يف الفتوى، وأمهية الكتاب
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وذلك باملقابلة بني نسخ املخطوط، مربزا ما بينها من ،التحقيق، ويتعلق بتحقيق النصقسم : ثانيا
.والشرح والتعليق على بعض املسائل، صوص قدر اإلمكان، وتوثيق النفروقات، والرتمجة لألعالم

بحث يف األخري ، وضم الإليها من خالل الدراسة والتحقيقوختمت البحث ببعض النتائج املتوصل
:من الفهارس، وهيجمموعة

.فهرس اآليات القرآنية-

.فهرس األحاديث النبوية-

.فهرس األعالم-

.فهرس املسائل الفقهية-

.رس املوضوعاتفه-

.ملخص للبحث بالعربية واإلجنليزيةويف األخري 
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Abstract in English

This paper discusses some questions and cases raised by
Mohammed ben Abderahman the son of Omar Touati who died
in 1233 H. This paper and for the first time does tackles a scholar
who has not been fairly studied.

The book consists of some Fatwas in fiqh collected by his student
Med ben Abderahman ,Chikh Abdolah ben Abi Madian from
Tamntit city who also added some other fatwas of Touat’s
scholars. He also suggested some of Cheikh’s Mohammed ben
Ahmed Bedaoui Albekri’s fatwas.

In my inquiry I have relied upon two copies of manuscript. A
manuscript we found in Alhaj ahmed Chikh’s library  in
Anzadjmir city with the code “N” ; the second copy in
BAkriyeen’s library in Tmantit city with the code” T” . Each
copy deals with some of the questions not similar to the ones in

the other copy.

The study is divided into two chapters:

The first chapter is subdivided into four parts. The first part
tackles the biography of Mohammed ben Abderahman ben
Omar Tenlany from Tout city: his birth, family, education, his
career and his travel to Saljelmasa city, his teachers and the
teaching circle he held for the fatwas and finally his death.
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The second chapter tackles Mohammed ben Abderahman
Tenally Touati’s era and the political and social situation in that

time.

The third chapter is an introduction to the different issues and
the importance of the Fatwa and also the different position of the
Fatwas scholars  in the Maliki jurisprudence  and the methods
adopted by the Maliki in classifying the issues of the Fatwas.

The fourth chapter is about a study by Mohammed ben
Abderahman Tenaly Touati in which we mention his book , its
title and its different sources and the technique of the collection
,his method in adapting with the issues by Abo Hilal.

Second, here we come to the investigation part , where we
compare between the two manuscript highlighting the
differences and the biography of the scholars as possible as we can

and some comments on some questions.

The conclusion consists of some recommendations that we have
from the study. Our appendices consists of:

Appendix of The Quran verses.

The Prophetic Hadeeth

The Scholars

Some of the Fiqh issues
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The Themes

And at the end the two abstract in English and Arabic
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