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إن احلمد هلل ضلمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده 
اهلل فال مضلَّ لو ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمداً 

 : ، قال تعاىلعبده ورسولو                               [ آل
 : ، وقال أيًضا[102: عمران                            

                                         [ النساء :
 : ،  وقال أيًضا[01                                 

                       [ 71: األحزاب]. 
زلمد صلى اهلل عليو وسلم، وشرَّ سيدنا  فإن أصدق احلديث كتاب اهلل وخَت اذلدي ىدي ؛أما بعد

:  األمور زلدثاهتا، وكل زلدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، وبعد
:  موضوع البحث . (1

من اخلطط الشرعية اليت اىتمَّ هبا علماء الشريعة، وحاطوىا بسياج من العناية خطة اإلفتاء، دلا ذلا 
من األمهية يف نظر اإلسالم وحياة ادلسلمُت، فعليها تتوقف مصاحل الناس وهبا يهتدون يف شؤون دينهم 

ودنياىم من عبادات، ومعامالت، وسلوك، وأخالق، وهبا تنتظم أمورىم، وتصان حقوقهم، فإىل ادلفيت يفزع 
.  الناس حادلا حتل هبم ادللمات وتنزل هبم ادلدذلمات، وحتدث بينهم اخلصومات

ومن مث فحاجة الناس إىل ادلفيت من األمهية مبكان، فالعلماء يف األرض مبنزلة النجوم يف السماء، هبم 
يهتدي احلَتان يف الظلماء،وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض 

  عليهم من طاعة األمهات واآلباء، بنص                        

                                             

ففي ىذه اآلية الكرمية أمر اهلل سبحانو وتعاىل برّد ادلتنازع فيو إىل كتاب اهلل وسنة نبيو صلى  [59:الّنساء]
. اهلل عليو وسلم، وليس لغَت العلماء معرفة كيفية الرد إىل الكتاب والسنة
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ودلا كان لإلفتاء والفتوى ىذه ادلنزلة العظيمة، زاد خطرىا إذ عليها يتوقف صالح الدنيا واآلخرة ، 
  :قالومعرفة احلالل من احلرام، فقد توىل اهلل جلَّ يف عاله أمرىا بنفسو حيث            

         [176:الّنساء] وقال سبحانو:                        

                                        

        [ 189:البقرة]وقال كذلك ؛:                   [ البقرة
 :، كما توالىا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذ قال تعاىل يف حقو [217:             

                       [ 44:النحل]،مث التابعون من بعدىم،  ، والصحابة من بعده
 لذلك نالحظ أن علماء األمة مل يدخروا جهدا يف القيام هبذه ادلهمة ؛ومن جاء  من أىل العلم  بعدىم

على أحسن وجو، وبذلوا وسعهم إليصال ىذا الدين صافيا نقيا، نافُت عنو حتريف الغالُت وانتحال ادلبطلُت 
مات، فهافلم يألوا جهدا يف تدوين ما كانوا جييبون بو الناس على ما يردىم من أسئلة واست، وتأويل اجلاىلُت

ليمكنوىم من معرفة أمور دينهم، وانطالقا من ىذا ظهر ما عرف بكتب النوازل أو كتب الفتاوى ورمبا 
مساىا البعض بكتب األجوبة أو ادلسائل ، مث إن ادلطالع ذلا جيد متازجا رائعاً بُت الشريعة واحلياة تتجلى فيو 

 .مشولية الدين اإلسالمي ومدى صالحية الشريعة لكل زمان ومكان
وقد سجل ادلالكية حضوراً قويا يف ميدان الفتيا والنوازل، فنجد يف طليعتها ادلعيار ادلعرب للونشريسي     

التلمساين الذي ذاع صيتو يف مشارق األرض ومغارهبا ،  وقد أطبق ادلذىب على االعتناء بو كما صلد نوازل 
أيب القاسم الربزيل التونسي، ونوازل ادلهدي الوزاين ادلغريب، وفتاوى ابن رشد األندلسي وأجوبة الوقف ليحي 

وشلا يالحظ ؛ ادلصري، ووَتىا من كتب النوازل اليت ال حتصر عداً  عليش بن زلمد احلطاب ادلكي وفتاوى
على كتب النوازل انتهاج الفقهاء دلسالك عديدة وسلتلفة يف تدوينهم ذلا ، فمنهم من مجع بُت دفيت مصنفو 

الونشريسي، ومنهم من خصص يف مؤلفو اجلواب عن  ادلسائل اليت وردت عليو يف مجيع األبواب ، كنوازل
مسائل تشًتك يف باب فقهي واحد أو أبواب متجانسة كمسائل السماسرة لإلبياين، ومنهم من أفرد نازلة 

. واحدة مبؤلف  خاص كإفهام ادلقتبس يف ثبوت التحبيس خبط احملبس حملمد بن عبد الرمحن التنيالين
: بحثأىمية ال(. 2
. تفيد الباحث يف رلال ادلعرفة ونوازل حقيقية، يعترب ادلخطوط وثيقة ومصدرا ألحداث واقعية،-
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 كما أنو يعطي الصورة اجللية عن منهج الفقهاء يف استنباط األحكام الشرعية واالستدالل عليها،-
. فيمثل اجلانب التطبيقي للقواعد األصولية والفقهية

يعترب أحد ادلوسوعات اليت مجعت مصادر علمية يف الفقو ادلالكي، دلا تضمنو من نصوص فقهية -
. قلما صلدىا يف وَته من الكتب

كما يعترب أحد الذخائر يف رلال االجتهاد،والفقو العملي، الذي ضلن اليوم يف أمس احلاجة إليو  -
 .لكي نستفيد منو كيفية تعامل علماء األمة مع ما كان يطرأ عليهم من األحداث

: طرح اإلشكال. (3
ما ىو ادلنهج :     من منطلق أمهية البحث يف ادلوضوع، ومن منطلقات ُأَخٍر ََيُسُن طرح اإلشكال التايل

 وما ىي الضوابط اليت استعملها  ؟ وكيف ميكن االستفادة منويف فتاويو ؟  الشيخ اجلنتوري سلكوالذي 
؟   وما الطرق اليت سلكها لتحقيق ذلك،يوو فتاإصدارالشيخ يف 
 :أسباب اختيار الموضوع(. 4

إن أي دراسة تنطلق من أسباب ودوافع تبدأ من نفس الباحث وتقويها العوامل اخلارجية لتصبح 
 :حقيقة علمية،وذلذا وجدتٍت أمام أسباب تدفعٍت إىل اختياره، أمهها

 يف إبراز شخصية علمية كبَتة مل تلق االىتمام الذي يليق هبا، فشخصية مثل اإلمام  الروبة:أوال
 .وحاز رئاسة ادلذىب باإلمجاع ؛ ألنو كان إمام ادلالكية يف زمانو،بياهنااجلنتوري، حرٌي 

اإلسالمي، وإثراء ادلكتبة اإلسالمية عموما وادلالكية   الروبة الشخصية يف خدمة الًتاث:الثاني
خصوصا، دلا عرف عن ادلذىب ادلالكي من جهود فعالة يف حتقيق ادلسائل اعتمادا على أصوذلم ادلراعية 

. دلصاحل العباد وسد الذرائع ومراعاة اخلالف ووَتىا من األصول اليت ذلا عالقة وطيدة بالواقع 
االىتمام  بكتب الفتوى وفق منهجية علمية بتطبيق القواعد األصولية وادلقاصدية على  :الثالث

. أحسن وجو
 .الوقوف على مقاصد الشريعة ومعرفة أسرارىا من خالل تطبيقاهتا العمليةالروبة يف  :رابعا

:  أىداف الدراسة(. 4
، إذ البُدَّ للمفيت أن يكون بصَتا بالوقائع حىت ليات الفتوىآل  منهجيّ  َوْضِع  تصورٌ تأمُّملُ  :وال   أ

. يتمكن من إصدار األحكام وتنزيلها على وفق القواعد واألصول
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وضع منهجية علمية يف التعامل مع كتب النوازل لالستفادة منها من خالل معرفة مناىج  الروبة يف :ثانيا
. مؤلفيها

إن التعامل مع كتب النوازل يكسب مطالعها ُدربة يف كيفية التعامل  مع ادلستجدات والوقائع ادلعاصرة : ثالثا
  .شلا يسهل على الفقيو تنزيل األحكام على الوقائع ومعرفة

 :  الدراسات السابقة(. 5
احلياة االجتماعية والثقافية بإقليم توات من خالل :  بعنوانمحد بوسعيدوقفت على دراسة واحدة أل

 .2011/2012رسالة ماجستَت يف التاريخ العام جامعة أدرار، سنة؛ م18/ىـ12نوازل اجلنتوري يف القرن
:  منهج البحث(. 6

.  منهجُت اثنُتاعتمادطبيعة الدراسة فرضت      
اعتماداً على الوثائق العلمية   ادلنهج التارخيي الذي يهدف السًتداد تاريخ معُت لالستفادة منو،:أوالىما  

. ادلتوفرة، فكان البد من التعرض للفًتة الزمنية اليت كتبت فيها ىذه الفتاوى من خالل دراسة عصر ادلؤِلف
 تبيُت مضامينو، وحتليل الكتاب ووذلك يف تتبع طيات فهو ادلنهج االستقرائي التحليلي، المنهج الثانيأما 

.  مصادر الكتاب ومنهجو فيووقد مّت ذكرالقيمة العلمية لو ،  مكانة صاحب الفتاوى، و دراسة ادلؤَلف و

: عمل يف ىذا البحث إىل ما يليالوقد وزع : خطة البحث(. 7
 يف احلفاظ على ىذا الًتاث العلماءافتتح مبقدمة تناولت أمهية الفتيا وخطورهتا، والدور الذي لعبو     

أوذلا الفصل التمهيدي وىو عبارة عن مدخل إىل  فقو :  ثالثة فصولأتبعتها، وطرقهم يف التأليف، ادلتواتر
 ثالثها الفصل الثاين  وقوفا على آثاره، ومواقفو،النوازل وأمهيتو، ثانيها الفصل األول عّرف بالشيخ وعصره،

 .، وختمت الدراسة خبامتة دون عليها أىم نتائج البحثالشيخ اجلنتوري يف نوازلو منهج  احلديث عنوتناول
:  الخطة التفصيلية للبحث

مدخل إىل فقو النوازل: الفصل التمهيدي  
تعريف فقو النوازل واأللفاظ ذات الصلة : المبحث األول*   
النوازل- تعريف فقو النوازل باعتبار مفرديو الفقو:المطلب األول-  
تعريف الفقو لغة-1  
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تعريف الفقو اصطالحا-2  
تعريف النوازل لغة-3  
تعريف النوازل اصطالحا-4  
تعريف النوازل عند ادلعاصرين-5  
تعريف فقو النوازل باعتباره علماً لقباً -6  

األلفاظ ذات الصلة بالنوازل: المطلب الثاني -  
أنواع النوازل ومناىج التأليف: المبحث الثاني*   
  أنواع النوازل:المطلب األول-
بالنظر دلوضوعها/أ  

بالنظر إىل أبواب الفقو/ب  
باعتبار وضوحها/ج  
مناىج التأليف: المطلب الثاني-  
نوازل إقليمية-  
نوازل موضوعية-  
نوازل شخصية-  
نوازل سلتلطة-  
نوازل األحكام-  
  أمهية دراسة فقو النوازل:المطلب الثالث-

التعريف بالشيخ وبعصره: الفصل األول  
  الكالم عن عصر الشيخ:المبحث األول*
:تمهيد-  
  احلالة العلمية:المطلب األول-
  احلالة االجتماعية :المطلب الثاني-

  احلالة السياسية:المطلب ثالث
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التعريف بالشيخ اجلنتوري: المبحث الثاني*  
  مولده ونشأتو وطلبو للعلم:المطلب األول-

 امسو ونسبو
 مولده
طلبو للعلم ونشأتو  

شيوخو وتالميذه: المطلب الثاني  
:شيوخو/ أ  

تالميذه/ب  
مكانتو العلمية وتصدره للتدريس  :المطلب الثالث  

مكانتو العلمية/أ  
تصدره للتدريس/ ب  
مواقفو وآثاره ووفاتو: المبحث الثالث*  

  وآراؤهمواقفو : المطلب األول
آثاره ووفاتو: المطلب الثاني  

آثاره/أ  
وفاتو/ب  

الشيخ اجلنتوري يف نوازلو    منهج:الفصل الثاني
  يف مفهوم الفتوى وأقسام ادلفتُت:توطئة

الشيخ اجلنتوري وما بو الفتوى:المبحث األول*  
   مفهوم ما بو الفتوى:المطلب األول
  القول الضعيف وموقف اجلنتوري من األخذ بو:المطلب الثاني
منهج الشيخ اجلنتوري يف التعامل مع ما بو الفتوى :المطلب الثالث  

  منهج الشيخ اجلنتوري يف التعامل مع النصوص:المبحث الثاني*
  مفهوم النصوص وأسباب تعدد األقوال والروايات وضوابط األخذ هبا:المطلب األول
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الشيخ اجلنتوري ومدى أخذه بالنصوص: المطلب الثاني  
  منهج الشيخ اجلنتوري يف تعاملو مع القواعد:المبحث الثالث*

  معٌت القواعد الفقهية:المطلب األول
  الشيخ اجلنتوري وتعاملو مع القواعد:المطلب الثاني

اخلامتة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويف األخَت أسأل ادلوىل عّز وجّل الّتوفيق والّسداد، واحلسن والّرشاد، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب    
. العادلُت



 

 

 

 

 

                  

  حفظهم اهلل – الكرمييإىل والد     

 والديت الكرمية إىل روح      

- جعل اجلّنة مثواه  طّيب  اهلل ثراه، و -

..   األعالم نامشائخ ، وفضالء النا، وأساتذتناإىل كافّة معلمي    

..  إىل مجيع أفراد العائلة     

..    واألصحاب،إىل مجيع الرفقة    

 .. دي  ىذا  العملنو ؛إىل  كل  ىؤالء    

 .فالح األزىر                                        - 
 

ـــداءـــداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإىـــإىـــ   
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 مدخل إلى فقه النوازل:الفصل التمهيدي
 : تمهيد

يف كل عصر، بل يف كل يوم ربدث للناس حوادث و قضايا ونوازل جديدة، واالجتهاد يف ىذه 
النوازل من األمور الضرورية يف حياة الناس اليوم، وذلك لكثرة ادلستجدات والقضايا ادلطروحة، وألن بالناس 

، ويتناول ىذا حاجة ملحة دلعرفة احلكم الشرعي، خاصة وأهنم يقفون أمام حكمها الشرعي عاجزين حيارى
. الفصل التمهيدي احلديث؛ عن ماىية ىذا الفّن، وأنواعو، ومناىج التأليف فيو، وأمهيتو

تعريف فقه النوازل : المبحث األول 
 إن فقو النوازل من أبواب الفقو الضرورية للناس جييبهم عن مسائلهم ونوازذلم، ويبُت ذلم احلالل واحلرام     

، ويربط احلياة الفقهية للفقيو حبياتو اليت يتكيف يف بيئتها، وواقعو الذي "الفقهية ادلعاصرة. "يف قضاياىم
 .يعيش فيو، من ىذا ادلنطلق جاء ىذا ادلبحث لبيان أمهية ىذا الفن العلمي

 النوازل- تعريف النوازل باعتبار مفرديه الفقه: المطلب األول 
: تعريف الفقه-1

مصدر من فقو أو فقو، ويقال أيضا فقو،فالفاء والقاف واذلاء، أصل واحد صحيح، يدل : الفقه لغة
على إدراك الشيء والعلم بو، تقول فقهت احلديث أفقهو، وكل علم بشيء فهو فقو، مث اختص ذلك بعلم 

 .(1)الشريعة، فقيل لكل عامل باحلالل واحلرام فقيو
العلم بالشيء والفهم لو، وقيل الفهم فحسب، وقد جاء لفظ الفقو دبعٌت الفهم، :فالفقو يف اللغة
. كما جاء دبعٌت العلم
   :كما يف قولو تعاىل: دبعٌت الفهم                  [91: ىود]   .

  جاء الفقو دبعٌت العلم يف قولو تعاىل: دبعٌت العلم                         
. أي ليكونوا علماء بو [ 122: التوبة]

 

                                                 

 (.      4/442)معجم مقاييس اللغة : ابن فارس  (1)
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 :الفقه اصطالحا

. (1)"ىو العلم باألحكام الشرعية العملية ادلكتسب من أدلتها التفصيلية:"الفقو
: تعريف النوازل-2

 :النوازل لغة
. (2)"، كلمة صحيحة،تدل على ىبوط شيء ووقوعو(النون والزاي والالم): " قال ابن فارس

فهي ادلصيبة الشديدة تنزل بالناس، يقال نزلت هبم نازلة، ونائبة وحادثة، مث آبدة، وداىية وباقعة مث 
. (3)بائقة وحاطمة وفاقرة مث غاشية وواقعة وقارعة مث حاقة وطامة وصاخة 

 .وىذا التقسيم اللغوي للنوازل باعتبار درجة ومرتبة شدة ىذه النازلة، وذبمع على نوازل ونازالت

: (4)النوازل اصطالحا
. خيتلف مفهوم النازلة عند أىل العلم يف القدمي واحلديث

:  فعند القدامى درج الفقهاء على استصحاب ادلعٌت اللغوي للنازلة، وىو
. من شدائد الدىر اليت ربل على القوم، ومن ذلك القنوت يف النوازل: الشديدة

والسبب يف عدم ذكر القدامى تعريفا اصطالحيا للنوازل، واستصحاهبم للمعٌت اللغوي يف تعريفهم، 
فليست تنزل بأحد من أىل دين اهلل نازلة إال ويف كتاب اهلل : " قال الشافعي.لوضوح األمر وشيوعو عندىم

.   (5)"الدليل،على سبيل اذلدى فيها 
. فقد شاع واشتهر عند الفقهاء إطالق النازلة على ادلسألة الواقعة ااديدة اليت تتطلب اجتهاداً 

 
 

                                                 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت البحر احمليط ، : بدر الدين زلمد بن هبدار الزركشي( 1)
 (.      1/21)م1992/ه1413سنة2ط
 (.      5/417)ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة (2)
 .      (ه1413)فائززلمد،دار الكتاب العريب الطبعة األوىل. ، ربقيق د278فقو اللغة وسر العربية ص: أبو منصور الثعاليب (3)
م منشورات وزارة 2010أفريل29-28أعمال ادللتقى الدويل للمذىب ادلالكي عُت الدفلى : فقو النوازل يف الغرب اإلسالمي(  4)

 .      22ص (نصَتة بن دىينة.مدخل إىل فقو النوازل د) .الشؤون الدينية واألوقاف ،دار اإلمام مالك اازائر
 .      20الرسالة، ربقيق أـحمد شاكر ص: الشافعي زلمد بن إدريس (5)
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باب اجتهاد الرأي  على األصول عند عدم النصوص يف حُت نزول النازلة : " قال ابن عبد الرب
"(1) .

وقد كان : " وقال ابن القيم. (2)"وفيو اجتهاد األئمة يف النوازل وردىا إىل األصول : " وقال النووي
 (3)"جيتهدون يف النوازل  أصحاب رسول اهلل 

:  تعريف النوازل عند المعاصرين
 .(4)احلادثة اليت ربتاج حلكم شرعي: النازلة ىي-
 .(5 )الوقائع ااديدة اليت مل يسبق فيها نص أو اجتهاد: النوازل ىي-

. (6)تطلق كلمة النوازل بوجو عام على ادلسائل اليت تستدعي حكما شرعيا: النازلة
تعريف فقه النوازل علما ولقبا - ثانيا

. (7)ىو العلم باألحكام الشرعية للقضايا ادلستجدة ادلعاصرة        - 
األلفاظ ذات الصلة بالنوازل : المطلب الثاني

: ومنها ما لو صلة بو، ومن تلك األلفاظ يستعمل الفقهاء ألفاظا متعددة، منها ما يرادف النوازل،
 (8)"احلدث من أحداث الظهر شبو النازلة : " قال األزىري.صبع حادثة :الحوادث-1

، وىي هبذا (9)ويطلقها كثَت من الفقهاء واألصوليُت على ما جيد من الوقائع اليت ربتاج حلكم شرعي
.  (10)بأهنا الواقعة اليت ربتاج إىل فتوى:هبذا ادلعٌت مرادفة للنوازل، ولذا فقد عرفت اصطالحا

                                                 

، ربقيق أبو عبد الرضبن فواز الزمريل، مؤسسةالريان، ودار ابن حزم بَتوت  جامع بيان العلم وفضلو : عبد الربابن  (1)
 (.      2/188 ).(م2003/ه1423)سنة1لبنان،ط

 (.      1/213)م،1929/ه1347سنة1صحيح مسلم بشرح النووي، ادلطبعة ادلصرية باألزىر،ط( 2)
 (.      2/203)إعالم ادلوقعُت: ابن قيم ااوزية (3)
 .      441 ص)2006(سنة3دار القلم دمشق طمعجم لغة الفقهاء، : قلعة جي  (4)
منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية ادلعاصرة ، دار األندلس اخلضراء و دار ابن حزم بَتوت لبنان : مسفر القحطاين  (5)

 .      90م ص2003/ه1424سنة1ط
 .      26ص (مدخل إىل فقو النوازل ):فقو النوازل يف الغرب اإلسالمي( 6)
 ( .      1/26)م2005/ىـ1426سنة 1موسوعة فقو النوازل ، دار ابن ااوزي الدمام السعودية ط: زلمد حسُت اايزاين (7)
 (. 2/132)لسان العرب: ابن منظور (8)
 .     150معجم لغة الفقهاء ص: قلعة جي (9)
 .      ادلرجع السابق (10)
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 (1)"الداىية، والواقعة النازلة من صروف الدىر:الواقعة: " صبع واقعة، قال يف اللسان: الوقائع-2
. وىي اسم فاعل من وقع األمر إذا حصل

 وىي كاحلوادث يف كثرة (2)وتطلق الواقعة على احلوادث اليت ربتاج إىل استنباط حكم شرعي ذلا
. استعماذلا يف معٌت النوازل عند الفقهاء واألصوليُت

صبع مستجدة، ويراد هبا الوقائع ااديدة ربتاج إىل حكم شرعي، وىي مرادفة :المستجدات-3
 .(3)للنازلة هبذا ادلعٌت، ويكثر إطالقها عند ادلعاصرين على النوازل ادلعاصرة

 وىي دبعٌت ادلستجدات (4)صبع قضية، وتطلق القضية على احلكم، واألمر ادلتنازع عليو: القضايا-4
 .(5)ادلستجدات عند ادلعاصرين، فتكون مرادفة للنوازل

 صبع مسألة وىي مصدر سأل، وتكون عن القضية ادلطلوب بياهنا وعن احلادثة يسأل :المسائل-5
عن حكمها الشرعي، ويستعملها ادلتقدمون يف الداللة على الفروع الفقهية اليت تتطلب بيانا حلكم الشرع، 
وال تطلق على النوازل دبعناىا اخلاص ادلتقدم، إال إذا دلَّ الدليل عليها،لكوهنا أعم من النوازل، فهي تصدق 

 .(6 )على ادلسائل القددية وااديدة والواقعة وغَت الواقعة
صبع فتوى وفتيا وىي إبانة احلكم، ويغلب إطالق الفتوى اصطالحا على اإلخبار : الفتاوى-6

ومنو يتبُت أن بُت الفتوى والنوازل فروقا، فالفتوى ىي احلكم، والنازلة ىي . (7)حبكم الشرع دلن سأل عنو
احملل، كما أن الفتوى تشمل ااواب عن ادلسائل القددية وااديدة والواقعة وادلفًتضة، خبالف النوازل، فإمنا 

 .(8 )ىي الوقائع ااديدة

                                                 

 (. 8/403)لسان العرب: ابن منظور  (1)
 . 93 ، مسفر القحطاين،  منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية ادلعاصرة ص468معجم لغة الفقهاء ص: قلعة جي  (2)
 . 93منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية ادلعاصرة ص: مسفر القحطاين (3)
 . ادلرجع السابق  (4)
 . 425معجم لغة الفقهاء ص: قلعة جي  (5)
 . 33م ص2008/ىـ1429سنة1نوازل الزكاة دار ادليمان ط: عبد اهلل بن ناصر الغفيلي.د  (6)
 . 178أصول الفتوى والقضاء يف ادلذىب ادلالكي ص:  ، زلمد رياض339معجم لغة الفقهاء ص: قلعة جي (7)
.  33نوازل الزكاة ص: عبد اهلل بن ناصر الغفيلي.د (8)
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o  أنواع النوازل ومناهج التأليف: المبحث الثاني 

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

: بالنظر إلى موضوعها/ أ

. وىي ما كان من قبيل األحكام الشرعية العملية:  نوازل فقهية-1
مثل النوازل العقدية كظهور بعض الفرق والنحل والصور ادلستجدة :  نوازل غير فقهية-2

. للشرك، وبعض ادلسائل اللغوية ادلعاصرة

: بالنظر إلى أبواب الفقه/ب
تكون يف مسائل فردية أو فرعية، والسبب أن األصل يف العبادات ادلنع : نوازل العبادات-1

. واحلظر، لذا جاء اخلالف يف العبادات من الندرة دبكان، وىي قليلة مقارنة بنوازل ادلعامالت
سبتاز بالكثرة والتوسع، ألن األصل يف ادلعامالت اإلباحة، كما سبتاز بالتعقيد : نوازل المعامالت-2

. يف غالب األحيان، كبيوع الديون احملرمة، والتأمُت والرىن
كثَتة جدا وىي زلل نظر واجتهاد خلطورهتا، ألن األصل يف األبضاع : نوازل أحكام األسرة-3

. التحرمي، وسبتاز بالتعقيد، مثل أطفال األنابيب والتلقيح الصناعي
 وىي قليلة بالنسبة لغَتىا،مثل إعادة زرع العضو ادلقطوع :نوازل الحدود والجنايات واألقضية-4

. حداً أو قصاصا

                                                 

 (. 34-32)ص( مدخل إىل فقو النوازل:) فقو النوازل يف الغرب اإلسالمي (1)
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 :  باعتبار وضوحها /ج
. مثل ربا البنوك واالكتساب يف شركات صنع اخلمور: نوازل واضحة الحكم- 1
مثل بعض صور اإلجيار ادلنتهي بالتمليك، وبعض صور القبض : نوازل يكتنفها غموض- 2

. ادلعاصرة
مل يعتمد مؤلفو النوازل منهجا واحدا يف صبعها ( 1)مناهج التأليف في فقه النوازل: المطلب الثاني

: وتدوينها، وتعدد مسالكهم التأليفية جعل النوازل أنواعاً 
 وىي اليت جيمع فيها صاحبها فتاوى :(النوازل اإلقليمية)التأليف بحسب البلدان واألماكن -1

جهة أو إقليم خاص يف نطاق جغرايف زلدد، وىذا النوع من التآليف يتيح للباحث الوقوف على مشاكل 
: تلك البيئة وأعرافها، ومعرفة أعالم اإلفتاء فيها،ومن أمثلة ىذا النوع نذكر

فتاوى تونس وجباية  (ه883ت)الدرر ادلكنونة يف نوازل مازونة، صبع فيو حيي بن موسى ادلازوين/أ
. وتلمسان

ألضبد بن حيي "ادلعيار ادلعرب والبيان ادلغرب يف فتاوى أىل إفريقية واألندلس وادلغرب/ب
 .(ه914ت)(2)الونشريسي

                                                 

مناىج كتب النوازل األندلسية وادلغربية، أعمال ادلؤسبر االفتتاحي دلؤسسة الفرقان للًتاث اإلسالمي،صبادى : زلمد احلبيب اذليلة  (1)
فقو النوازل عند ادلالكية تارخيا ومنهجا، مكتبة الرشد الرياض : ، مصطفى الصمدي223-217م،ص1991ديسمرب/ه1413اآلخرة

 . 259-230ص (م2007/ه1428)سنة1ط
 ىو أبو العباس أضبد بن حيي الونشريسي التلمساين مث الفاسي مفتيها اإلمام،أخذ عن أيب الفضل العقباين وأيب عبد اهلل : الونشريسي(2)

ااالب وابن مرزوق الكفيف،وعنهابنو عبد الواحد وأبو زكرياء السوسي وزلمد بن عيسى ادلغيلي وابن ىارون ادلضفري،من تآليفو ادلعيار  
: زلمد سللوف: ينظر. (ىـ914ت)صبع فيو الكثَت من فتاوى ادلتقدمُت وادلتاخرين،ولو تعليق على ابن احلاجب وكتاب يف القواعد،وغَته

.  274/275شجرة النور ص: زلمد سللوف
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صبع فيو  (ه844ت)(1)جامع مسائل األحكام دلا نزل من القضايا بادلفتُت واحلكام، أليب القاسم الربزيل/ج
 .فتاوى كبار شيوخ اإلفريقيُت واألندلسيُت وادلغاربة

وىذا النوع من النوازل : (النوازل الموضوعية)التأليف المتخصص في الموضوع الواحد-2
يقتصر فيو صاحبو على التأليف يف قضية واحدة، فيخصها بتأليف مفصل حىت جيلي جوانبها على ضوء 

: قواعد ادلذىب ومقررات الشرع، ومن األمثلة على ذلك
 .ويعد من أقدم ما ألف يف موضوع احلسبة (ه289ت)أحكام السوق ليحي بن عمر األندلسي/أ

أحكام البنيان والعمران ليحي بن عمر وتنظيم اجملال من تأليف عيسى بن موسى بن أضبد ابن /ب
حيث تكلم فيها عن قضايا ادلباين وحقوق ااوار يف السكن وقواعد (ه386ت)اإلمام التطيلي األندلسي

. ادلعامالت
كتاب الوثائق والسجالت للفقيو ادلوثق زلمد بن أضبد األموي األندلسي ادلعروف بابن /ج

. (ه399ت)العطار
 وىذا الصنف من كتب النوازل :(النوازل الشخصية)التأليف بحسب األشخاص األعالم-3

: ذبمع فيو أجوبة فقيو واحد، وقد يكون ذلك من صبعو ىو أو من صبع تالميذه، ومن األمثلة على ذلك

                                                 

ىو أبو القاسم بن أضبد الربزيل  البلوي القَتواين مث التونسي مفتيها وإمامها بااامع األعظم ، أخذ عن ابن عرفة، وابن : البرزلي( 1)
مرزوق ااد، وأبو احلسن البطرين، وغَتىم ،و عنو أخذ ابن ناجي وحلولو والرصاع وغَتىم لو ديوان كبَت يف الفقو واحلاوي يف النوازل 

، الضوء الالمع ألىل القرن التاسع 245شجرة النور ص: زلمد سللوف: ينظر.(ىـ844أو843أو841)اختلف يف سنة وفاتو 
نيل االبتهاج بتطريز الديباج، ألضبد بابا التبنكيت، : ، أضبد بابا التنبكيت(11/189)م1992سنة1للسخاوي، دار اايل بَتوت لبنان ط

(. 2/17)م 2004/ىـ1423سنة1علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية القاىرة،ط.د/ ت
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صبعها تلميذه أبو احلسن بن الوزان القرطيب،وىي من أشهر (ىـ520ت)ااد (1)فتاوى ابن رشد/أ

. الفتاوى األندلسية
". مذىب احلكام يف نوازل األحكام"فتاوى القاضي عياض وولده زلمد ادلسماة ب/ب
للحافظ أبو القاسم أضبد بن زلمد التميمي أجاب فيها عن (ه540ت)أجوبة ابن ورد التميمي/ج

. أسئلة وجهت لو من جزيرة ميورقة
 وىي أن يعمد أصحاب ىذه النوازل إىل تسجيل أجوبتهم من دون :التأليف المتنوع المختلط-4

: أن خيضعوىا للًتتيب ادلعتمد  يف كتب الفقو، فجاءت سلتلطة غَت مبوبة ومن األمثلة على ذلك
كتاب احلديقة ادلستقلة النضرة يف الفتاوى الصادرة عن علماء احلضرة، صبعت فتاوى سلتلفة /أ

. ومتنوعة لفقهاء غرناطة يف ادلائة الثامنة وبعدىا
.  تقريب األمل البعيد يف نوازل أيب سعيد،فقد جاءت على غَت ترتيب/ب
 ىذه من إضافات األندلسيُت وادلغاربة لفقو النوازل، يتخصص ىذا النوع يف :(2)نوازل األحكام-5

صبع فتاوى ادلَشاَورين، حيث أحدث اخللفاء واألمراء باألندلس وادلغرب خطة الشورى منذ بداية القرن 
الثالث اذلجري، وتقضي ىذه اخلطة بأن يعُت إىل جانب كل قاض من قضاة احلواضر فقيهاً أو أكثر يسمى 

: مَشاَور، يشَت على القاضي كتابة فيما ينظر فيو من مسائل بُت اخلصوم، ومن أمثلة ذلك
، تعرف دبسائل الشعيب (ه499ت)نوازل أيب مطرف عبد الرضبن بن القاسم الشعيب ادلالقي/أ

. وأحكام الشعيب
. (ه399ت)منتخب األحكام، أليب عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل ادلري، ادلعروف بابن أيب زمنُت/ب
. (ه486ت)اإلعالم بنوازل األحكام، أليب األصبغ عيسى بن سهل القرطيب/ج

                                                 

 ىو زلمد بن أضبد بن رشد أبو الوليد القرطيب ادلعروف بابن رشد ااد، اإلمام العامل كان بصَتا باألصول والفروع، تفقو : ابن رشد(1)
ادلقدمات "و" البيان والتحصيل"بابن رزق وأيب العباس العذري وغَتىم ومسع منو ابنو أضبد والقاضي عياض من تصانيفو 

الديباج ادلذىب يف معرفة أعيان علماء الذىب دار الكتب : ابن فرحون إبراىيم بن نور الدين ادلالكي: ينظر.(ىـ520ت)"ادلمهدات
زلمد :  ، زلمد سللوف373، ص (م1996/ه1417)سنة 1العلمية دراسة وربقيق مأمون بن زليي الدين اانان بَتوت لبنان ط

. 129شجرة النور ص: سللوف
نوازل الزجلوي، لصاحبها زلمد بن العامل الزجلوي، دراسة وربقيق زلمد جرادي جامعة األمَت : رسالة دكتوراه بعنوان:  محمد جرادي(2)

 .20م، ص2011عبد القادر
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أهمية دراسة فقه النوازل : المطلب الثالث 

وأصبح من ادلعلوم أن ، إن الشريعة اإلسالمية كاملة ومتكاملة ، وىي صاحلة لكل زمان ومكان 
فكان لزاما على من تبوأ وتصدر للفتوى ،  وادلستجدات والوقائع بعكس ذالك ،  النصوص القطعية متناىية 

. أن يتسع إدراكو ومشاربو وتصوراتو حىت تكون لو القدرة على اإلجابة على ىاتو الوقائع 
: فلدراسة فقو النوازل أمهية بالغة نذكر منها على سبيل ادلثال ال احلصر

 إبراز قدرة الفقو اإلسالمي وفاعليتو لتقدمي احللول الناجعة الىت تستجيب لواقع العصر وربدياتو  -1
.(.1) 
 (2). قطع الطريق على ادلطالبُت بتحكيم القوانُت البشرية األرضية وتنحية الشريعة الربانية -2
إذا حكم احلاكم فاجتهد مث » كسب األجر وادلثوبة من اهلل تعاىل لقولو صلى اهلل عليو وسلم  -3

 ( 3). « أصاب فلو أجران وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فلو أجر
 إنارة السبيل أمام الناس بإيضاح حكم ىذه النازلة حىت يعبدوا اهلل على بصَتة وىدى ونور؛ يف  -4

التصدي لتلك النوازل دون - وىم اجملتهدون- منهج إسالمي واضح فلو ترك أىل احلّل والعقد
إيضاح ألحكامها لصار الناس يف زبّبط مث استفتوا من ال يصل إىل رتبة االجتهاد، وىذا قد يفيت 

  .بغَت علم فَيِضّل وُيِضّل، وعلى ىذا األساس فال بّد من طَْرق ىذا الباب واالستعانة باهلل
إنقاذ األمة من اإلمث، ألن ادلعرفة والبيان ألحكام النوازل فرض كفائي، إذا قام بو من يكفي  -5

 .أسقط اإلمث عن سائر األمة، وإال أشبت األمة بأسرىا

                                                 

ط دار الثقافة األمَت عبدالقادر عُت الدفلى  ت . أعمال  ادللتقى الدويل السادس للمذىب ادلالكي فقو النوازل يف الغرب اإلسالمي  (1)
 م 2010

. اجمللد الثاين ، العدد احلادي عشر ،  ورللة رلمع الفقو اإلسالمي 15ادلنهج يف استنباط أحكام النوازل ص ،وائل اذلويريٍت : انظر  (2)
باب أجر ، عن عمرو بن العاص رضي اهلل عنو يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة (7352: )رواه البخاري يف صحيحيو برقم (3)

عن عمرو بن العاص رضي اهلل عنو يف كتاب  (1716: )ومسلم يف صحيحو برقم، (9/133)، احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
(. 3/42)باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، األقضية
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التصدي لتلك النوازل دون إيضاح ألحكامها لصار الناس يف زبّبط مث استفتوا من ال يصل إىل  -6
رتبة االجتهاد، وىذا قد يفيت بغَت علم فَيِضّل وُيِضّل، وعلى ىذا األساس فال بّد من طَْرق ىذا 

 .الباب واالستعانة باهلل
التصدي لدارسة فقو النوازل من أىل احلل والعقد عند وقوع الواقعة إلظهار حكمها الشرعي  -7

   :يبُت للعامل أصبع كمال الشريعة اإلسالمية وصالحها لكل زمان ومكان، فاهلل عز وجل يقول

                      [20: ادلائدة]. 
احلرص على تأدية األمانة اليت ضبّلها اهللُ العلماَء؛ فقد أخذ اهللُ ادليثاَق على العلماء  ببيان  -8

األحكام الشرعية وعدم كتماهنا، وقد حصر التكليف هبم؛ فكان لزاماً عليهم التصدي للفتوى 
 .يف النوازل ما استطاعوا لذلك سبيال
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 التعريف بالشيخ وعصره: الفصل األول 
 .الكالـ عن عصر الشيخ : المبحث األول 
اغبالة العلمية  : المطلب األول 

هنضة علمية  كاسعة على غرار ما  ( ـ 18 )   عرفت توات خالؿ القرف الثاين عشر اؽبجرم 
كانت عليو اغبواضر العلمية اؼبنتشرة يف أرجاء مشاؿ افريقيا ،  كالقاىرة كفاس كمكناس ك 
مراكش ، كصحرائها كتنبكتو ك األزكاد كبالد التكركر كاليت أقببت خَتة من العلماء الذين 

ضبلوا على عاتقهم أعباء الدعوة كنشر العلم بُت الناس ، كقد كاف ؽبذه اغبواضر الوقع اؼبؤثر 
على توات حبكم موقعها اعبغرايف حيث كانت اؼبمر اغبتمي الذم تسلكو القوافل إىل بالد 

، ككانت كذلك تشرؼ على طريق اغبج الذم يسلكو (2) (1)السوداف كما ذكره ابن خلدكف
ركب اغبجيج القادمُت من سجلماسة كتافاللت كالساقية اغبمراء ك كادم الذىب ، ك عادة 
ما تكوف  ىذه القوافل ربمل معها علماء أجالء ىذا ما جعلهم يف تواصل دائم  مع علماء 

.  توات إفادة كاستفادة

                                                 

 ىو أبو زيد عبد الرضبن بن ؿبمد بن خلدكف اغبضرمي االشبيلي أصال التونسي مولدا، أخذ عن أعالـ منهم كالده كأبو :ابن خلدون( 1)
عبد اهلل ؿبمد بن بداؿ كابن عبد السالـ كغَتىم،رحل إىل األندلس كاؼبغرب  كتيهرت كجباية، فأفد كاستفاد كأخذ عن أعالمهم توىل 

شجرة النور : ؿبمد ـبلوؼ: ينظر. (ىػ807ت)القضاء بالقاىرة كحلب، من تآليفو العرب كديواف اؼببتدأ كاػبرب، كاؼبقدمة، كغَتىا
.  (1/275)نيل االبتهاج: ، أضبد بابا التنبكيت228-227ص

خليل شحادة، مراجعة سهيل :العرب كديواف اؼببتدأ كاػبرب يف أخبار العرب كالعجم كالرببر ،ربقيق:  عبد الرضبن بن ؿبمد ابن خلدكف(2)
  ( . 77-01/76 )، 2001دار الفكر: زكار ، بَتكت لبناف
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: جريه( 12)ثاني عشر الحركة  العلمية والثقافية  بتوات خالل القرن ال

 مع بداية القرف الثاين عشر اؽبجرم، بدأت شبار جهود العلماء الوافدين إىل توات 
تظهر جبالء حيث ظهرت عدة مراكز علمية سانبت يف تنشيط اغبركة العلمية بتوات، على 

غرار مركز سبنطيط كمركرز تنالف كملوكة ك زاكية كنتة ، ك أما بإقليم قورارة مركز أكالد سعيد ك 
تيميموف كأجنتور كاؼبطارفة ،كأما اقليم تدكلت ظهر فيها مركز أقبلي كساىل كغَتىا من مراكز 

التعليم اليت لعبت دكرنا ىامنا يف اؼبشهد العلمي كالثقايف التوايت خالؿ القرف الثاين عشر كما 
: بعده ، كفبا ساىم يف ثراء اغبياة العلمية  كازدىارىا يف اؼبنطق عاملُت ُمَهمَُّت

 لقد أصبح من نافلة القوؿ، كبعد أف بلغ علماء :السجالت والمراسالت العلمية/ أ
اؼبنطقة درجة من االجتهاد كالنبوغ ما بوأىم مكانة خولت ؽبم أف وبرركا نقوؿ العلماء 

: كاجتهاداهتم، كبالضركرة أف ال يسلموا لكل ما يقاؿ أك قيل ، كانطالقا من اؼبقولة اليت تقوؿ
" ما ازدضبت العقوؿ على أمر إال أظهر اهلل منو الصواب " ك "  نصف عقلك عند أخيك " 

جعل اؼبربزين من علماء اؼبنطقة يتناقشوف فيما بينهم ، كما كانوا يراجعوف إخواهنم من علماء 
:  اغبواضر األخرل كفاس كتنبكتو كسجلماسة كمن أشهر تلك اؼبراسالت

ؿباكرة بُت علماء كوساـ ، كؾبموعة من علماء أقبلي يف أربعة رسائل متبادلة بُت  -1
 .(1)الطرفُت ، موضوعها يدكر حوؿ صحة الصالة يف الغار كبطالهنا 

مراسلة طويلة بُت الشيخ اعبنتورم كبُت تلميذه عبد الرضبن بن عمر التنالين ،  -2
 .(2)راجع فيها ىذا األخَت شيخو يف قضية دارت بُت التحبيس كاغبيازة  

ؿباكرة الشيخ اعبنتورم لبعض علماء اؼبشرؽ كذلك أثناء رحلتو إىل اغبج ،  -3
.  (3)كمراجعتهم لو يف بعض اؼبسائل اليت نسبت إليهم ك مدل صحتها إىل اؼبذىب 

                                                 

الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالـ كاآلثار كاؼبخطوطات كما يربط توات من اعبهات، دار ىومة : ؿبمد بام بلعامل( 1)
 (. 2/101)اعبزائر

 . 116النوازؿ ص : عبد الرضبن اعبنتورم( 2)
  . 28النوازؿ ص: عبد الرضبن اعبنتورم( 3)
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 كىي من أىم األسباب اليت أثرت اغبياة العلمية حيث كانت :الرحالت العلمية/ ب
سبابا يف اللقاء بُت الرجاؿ كالفحوؿ طلبا لالستزادة كعلو اإلسناد ، ككل ذلك اتباعا للسلف 
الصاحل إذ كانوا يعدكف الرحلة ؼبالقات الرجاؿ من الشركط ، كما كانت ىذه الرحالت سببا 

يف جلب أمهات الكتب ك ملء خزائن اؼبكتبات بنفائس اؼبصنفات العلمية ، كمثاؿ على 
 أكؿ من أدخل ـبتصر خليل إىل توات بعد (1)ذلك قصة ـبتصر خليل إذ يعد الشيخ ميموف

 ، كمل تلق قبوال من طلبة توات يف ؾبلس (2)نازلة أجاب عنها فبا وبفظ عن شيخو ابن غازم
، (4)، فعاد إىل فاس كجاء باؼبختصر، فاستحسنو أىل توات كعكفوا على دراستو(3)العصنوين

 ؼبا سافر إىل األستانة فاجتمع بالوزير فأكرمو (5) اعبورارمإظباعيلكقصة العالمة ؿبمد بن 

                                                 

 الشيخ ميموف بن عمرك بن ؿبمد بن عمر البازم، مؤسس العائلة البكرية بتمنطيط، اليت سوؼ يكوف ؽبا األثر البالغ يف اغبركة :ميمون( 1)
حيث تصدر علماؤىا  التدريس كزبرج على أيديهم العديد من العلماء، ،  اؽبجريُت11-10العلمية يف ُعمـو البالد التواتية خالؿ القرنُت 

ابن عبد الكرمي  : ينظر. ىػ، كعاصر القاضي عبد اهلل العصنوين كصاىره 909كلد  بفاس كأخذ عن علمائها كابن غازم  كحل بتوات سنة 
. 30درة األقالـ، كرقة 

ىو ؿبمد بن حسن بن عطية أبو عبد اهلل السبيت يعرؼ بابن غازم ركل عن القاضي عياض كاختص  بو،حدث عنو : ابن غازي(2)
نيل : ،أضبد بابا التنبكيت163شجرة النور ص: ،ؿبمد ـبلوؼ:ينظر.صباعة  منهم أبو بكر بن ؿبرز تويف بضع كستُت كطبسمائة

(.  2/271)االبتهاج
ىػ 862ىػ، استقر أكال ببٍت تامرت سنة 09 الشيخ عبد اهلل بن أيب بكر العصنوين دخلوا توات يف هناية  القرف :العصنوني( 3)
/ ىػ877ـ كتصدر الشيخ للتدريس كتوىل ِخطة القضاء بعد كفاة التدلسي سنة 1459/ىػ 863مث انتقل إىل سبنطيط  سنة  ـ،1458/

 .19ابن عبد الكرمي، اؼبصدر السابق، كرقة : ينظر. ـ1472
كرد يف ـبطوط درة األقالـ  أف اؼبسالة اليت دار فيها اػبالؼ ىي أف رجل إشًتل جارية على أهنا ثيب فوجدىا بكرا ، فافىت الشيخ ( 4)

بوجوب الرد  ركاية عن شيخة ابن غازم ، فجاىره الطلبة بالتكذيب  فقالوا إمبا يكوف الرد يف اغبالة اؼبعاكسة ، كأف الشيخ مل يستند يف 
فتواه على كتاب معلـو ، فسافر الشيخ إىل فاس ككجد األمر مبسوطا يف ـبتصر خليل فاشًتاه بأربعُت مثقاال كقدـ بو إىل توات، ككاف 

  ( .32 ، كرقة  السابقاؼبصدر ، ابن عبد الكرمي ): أكؿ من أدخل ـبتصر خليل إليها ، ينظر 
 أعجوبة زمانو كنادرة كقتو، حصل العديد  من العلـو الشرعية، جاؿ شرقا كشرقا كالتقى أئمة، فلم :محمد بن اسماعيل الجراري( 5)

يدع اؼبغرب األقصى كال إفريقية كبالد السوداف، كأقاـ دبصر كاغبجاز كاليمن كتركيا، انتسب إىل الطريقة القادرية، اشتهر بالسخاء كعلو 
صفوة من : ، اليفرين(4/1456)موسوعة أعالـ اؼبغرب: ؿبمد حجي: ينظر. اؽبمة لوال ما ابتلي بو من كسوسة اإلمارة كادعاء اؼبهدكية

سنة 1انتشر من أخبار صلحاء القرف اغبادم عشر، ربقيق عبد اجمليد خيايل، دار منشورات مركز الًتاث اؼبغريب،مطبعة الكرامة الرباط، ط
 . 221ـ، ص2003
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 ، كما تكسب ىذه (1)كأعطاه خزانة عظيمة من الكتب جلبها معو عند عودتو فأفاد كاستفاد
الرحالت أصحاهبا ملكة كقدرة لتمييز صحيح من سقيمها ، مع ربصيلو ؼبناىج علمية مل 

لقاء أىل العلـو ، كتعدد اؼبشائخ يفيده سبييز االصطالحات : " تكن ببلده ، قاؿ ابن خلدكف
فالرحلة ......دبا يراه من اختالؼ طرقهم فيها ، فيجرد العلم عنها، كيعلم أهنا أكباء تعليم

. (2)" البد منها يف طلب العلم الكتساب الفوائد ، كالكماؿ بلقاء اؼبشايخ، كمباشرة الرجاؿ 

                                                 

، ربقيق سعيد الفاضلي كسليماف القرشي، دار السويدم للنشر كالتوزيع، إ ع ـ (ماء اؼبوائد)الرحلة العياشية: أبو سامل العياشي(1)
(1/108.) 
 .745ـ ص2001اؼبقدمة ضبط خليل شحاذة ، دار الفكر سنة : عبد الرضبن ابن خلدكف( 2)
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: كمن أشهر تلك الرحالت

 كىي رحلة فهرسية،  قادتو إىل فاس : رحلة أبي حفص عمر بن عبد القادر التنالني -1    
لطلب العلم، عدد فيها شيوخو الذين أخذ عنهم، كعرض إىل بعض اؼبسائل اليت ناقشهم فيها  كما ربدث 

عن تصدره التدريس باؼبدرسة اؼبصباحية كجامع القركيُت كىي رحلة جزيلة الفائدة تسلط الضوء على 
 .(1)التواصل اغبضارم بُت توات  كاغبواضر العلمية يف اؼبغرب األقصى 

 إىل سجلماسة كبالد التكركر ، :رحلة الشيخ عبد الرحمن بن بعمر التنالني-2
حيث التقى بأكابرعلماء  اؼبنطقة ، فحصل على طرؽ ك أسانيد غَت معهودة بإقليم توات ، 

  .(2)كما ربطة صالت كطيدة مع أعياف العلماء 

كفبا سبق يظهر جبالء أف توات عاشت خالؿ القرف الثاين عشر هنضة علمية كبَتة  ترصبها        
. ىذا الكم اؽبائل من الشيوخ كالعلماء  الذين أثركا الساحة العلمية  دبؤلفات كتصانيف تعد غاية يف الفائدة 

: الحالة السياسية: المطلب الثاني 
ق، يرل منطقة توات ككل مل تتمتع 12 كقبل حىت القرفالتارىبيةإف اؼبتتبع لألحداث 

بسلطة استقاللية كدكلة قائمة بذاهتا، بل كانت رىينة للتقلبات كالتغَتات اإلقليمية مع قياـ 
. الدكؿ كسقوطها، يتجاذهبا كل من أمكنو الوصوؿ إليها كفرض األتوات عليها

مل وبظوا بذلك فقد مرت هبم . حيث أف سكاف اإلقليم كمع طموحهم لالستقاللية
 عبباية ينعدة ثورات كلما تعلق األمر بوصوؿ الكتائب العسكرية اليت يرسلها اغبكاـ العلوم

. األمواؿ 
كمع ىذه التقلبات كاغبراؾ الدائم مل يكن ىناؾ بد من استعماؿ سياسة لضبط األمور، 

 اإلقليم خاضعا بشكل رظبي على الواجهة للسلطة العلوية، لذلك عمد حكاـ الدكلة كإبقاء

                                                 

 ـ ، 2008/2009فهرست الشيوخ ، ربقيق عبد الرضبن بعثماف جامعة أدرار ، رسالة ماجستَت سنة : عبد الرضبن بن عمر التنالين( 1)
  . 29-28ص

  . 29-28ص: اؼبصدر السابق( 2)
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العلوية إىل االكتفاء جبباية سنوية فقط، مقابل التمتع بصالحيات سياسية كإدارية كاسعة، 
كاستقباؿ فبثل السلطاف كإكراـ كفادتو حُت وبل باإلقليم يف زيارات سنوية هبدؼ ضبل 

. (1)الضرائب
إف عدـ كجود سلطة مركزية باإلقليم نتج عنو إىل كجود بعض االضطرابات ك 

جعل منطقة توات عرضة لعدة غارات اليت كانت تقـو هبا عدة  االختالالت األمنية، ىذا ما
ط كاعبفاؼ ما بث حقبائل مثل قبيلة الغنامبة كدكم منيع كذلك بسبب تعرض أراضيهم للق

الرعب بُت أىايل توات ، ما يضطر األىايل الذين تعرضوا للغارات إىل طلب يد العوف من 
. (2)قبيلة اػبنافسة القوية أك االستنجاد بسكاف القصور اجملاكرة

 كيف ىذه األكضاع الغَت مستقرة نتيجة لعدـ تبعية سلسة كاضحة، عمد أىل اؼبنطقة 
إىل إقامة ىيئة حاكمة تقـو على رعاية شؤكف العباد كالبالد كالبت يف القضايا اليت تعرض ؽبم، 

كتتكوف ىذه اؽبيئة من النخبة اؼبختارة كاليت هبب أف تتوفر فيها شركط العدالة من الورع 
كالتدين كالسَتة اغبميدة، كما البد أف تكوف لديهم تزكية كتابية على شكل مبايعة من طرؼ 
علماء اؼبنطقة كأعياهنا، ربفظ يف رسم ـبطوط يتضمن أظباء الشهود اؼبزكُت ؽبم كموافقتهم، 

. كالقصور اليت ينتسبوف إليها
فجماعة عدكؿ العلماء : " ....كقد سئل الشيخ اعبنتورم عن طبيعة ىذه اؽبيئة فقاؿ

.   (3)"تقـو مقاـ السلطاف يف كل موضع ال سلطاف فيو أك تعذر الوصوؿ فيو إىل السلطاف
 
 
 

 

                                                 

.  6ص.1977اؼبؤسسة الوطنية الكتاب، :إقليم  توات خالؿ القرنُت الثامن عشر كالتاسع عشر اؼبيالديُت ، اعبزائر : فرج ؿبمود فرج (1)
 اغبياة االجتماعية :، هبية بن عبد اؼبؤمن79النوازؿ، كرقة: ، عبد الرضبن اعبنتورم37درة األقالـ كرقة: ؿبمد عبد الكرمي البكرم( 2)

.  16 صـ، اغبضارة االسالمية كىراف19-18بإقليم توات خالؿ القرنُت 
.  88النوازؿ، كرقة: عبد الرضبن اعبنتورم(3)
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 الحالة االجتماعية : المطلب الثالث
من خالؿ الكالـ الذم ذكرناه آنفا أف توات كانت دبثابة منطقة عبور لكثَت من 

القوافل التجارية ك مواكب اغبجيج ، كقد أشار إىل ذلك ابن خلدكف الذم كصف توات أهنا  
 كىو  (1)بلد مستبحر يف العمراف ، كأهنا اؼبمر اغبتمي الذم تسلكو القوافل إىل بالد السوداف 

ما جعل منها قطبا اجتماعيا كىذا ما يفسر اختالؼ الزهبات البشرية اؼبتواجدة هبا ، كتنوع 
: يلي  فئات اجملتمع اؼبكوف لو كيبكن تقسيمهم إىل ما

 كينضوم ربتها :العرب/ أ

 كيًتبعوف على سدة اؽبـر االجتماعي كأصلهم من اؼبغرب األقصى كىم :األشراف
أصناؼ، فمنهم األشراؼ األدارسة كينتسبوف إىل موالم إدريس األكرب دفُت فاس، كاألشراؼ 

العلويوف كينتسبوف إىل موالم علي الشريف دفُت تافاللت كىم غالبية األشراؼ، ككذلك 
األشراؼ القادريُت  كينتسبوف إىل الشيخ عبد القادر اعبيالين دفُت بغداد غالبيتهم بتسفاكت 
سبيموف من أكالد سيدم موسى كاؼبسعود، كربضى ىذه الطبقة دبكانة عالية كاحًتاـ اعبميع دبا 

 .فيهم العلماء نظرا التصاؿ نسبهم بالبضعة الشريفة
 كىو اسم مشتق من الرباط كيطلق ىذا االسم يف السوس كالصحراء على :المرابطون

ساللة اؼبرابطُت من سكاف الرباطات الذين رابطوا يف سبيل اهلل ، مث العبادة كاالعتكاؼ يف 
الثغور كاغبدكد ، كأما يف توات فال يقصد هبذا االسم اؼبعٌت اؼبعهود للرباط ، بقدر ما يقصد 

 .(2)بو السالالت اؼبنحدرة من أصوؿ الصحابة 
 كىم الذين كضعهم أضبد منصور الذىيب يف منزلة بُت اؼبنزلتُت ، ؼبا :العرب األخالط

 (3)حررىم من الصنف يف بذؿ اػبراج ك إبعادىم عن سلك اعبندية 

                                                 

خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار ، :العرب كديواف اؼببتدأ كاػبرب يف أخبار العرب كالعجم كالرببر ،ربقيق:  عبد الرضبن ابن خلدكف(1)
 .77-01/76، اعبزء 2001دار الفكر: بَتكت لبناف

، فرج ؿبمود فرج ، 55ـ، ص2011 سنة2منشورات اغبرب، بٍت مسوس اعبزائر، ط، التاريخ الثقايف إلقليم توات :الصديق اغباج أضبد (2)
.    34ـ، ص19ك18إقليم توات خالؿ القرنُت

  .56اؼبرجع السابق ، ص : الصديق اغباج أضبد  (3)
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: غير العرب/ ب
أف زناتة فركا إىل توات بعد اهنيار دكلتهم يف القرف :  ذكر صاحب درة األقالـ :البربر

كأهنم اذبهوا صوب القبلة ، بعد أف قطعوا ثالث عشرة مرحلة من  (ـ10)الرابع ىجرم 
سجلماسة ، كنزلوا بأرض بودة فاستقركا ىناؾ كحفركا اآلبار كاستعملوا كادم مسعود مرعا 

: "  ، قاؿ ابن خلدكف (1)ؼبواشيهم ، فوجدكا أنو آمنا يصلح للسكٌت فسكنوا كتوطنوا توات 
كأكثر سكاف ىذه القصور الغربية يف الصحراء بنو يبدس ، كمعهم من سائر قبائل الرببر مثل 
كرتطغَت ، ك موصاب كبٍت عبد الواد كبنو مرين ، قاؿ كىم عدد كعدة كبعد عن ىضمة كذؿ 

  .(2)"اؼبغاـر كفيهم الرجالة كاػبيالة ك أكثر معاشهم من بلح النخل 
ىػ ، كقد لعبوا دكرا 656 كأصلهم من الفرس العجم ، جاؤكا إىل توات سنة :البرامكة

ىاما يف مناصرة الشيخ ؿبمد عبد الكرمي اؼبغيلي على خصومو بعد طرده لليهود من توات ، 
    (3)كىم من أنزلو بزاكيتو ببوعلي 

كاعلم أنو قد كقع يف ىذه األزماف لفظ اغبرطاين ، كمعناه :  يقوؿ الناصرم:الحراطين
يف عرؼ أىل اؼبغرب العتيق كأصلو اغبر الثاين ، كأف اغبر األصلي حرٌّ أكؿ كىذا العتيق حرٌّ 

 .(4)ثاف ، مث كثر استعمالو على األلسنة فقيل اغبرطاين على ضرب من التخفيف 
ذكر صاحب معلمة الصحراء أهنم ظبر الوجوه نقل الكثَت منهم إىل الشماؿ يف العهد 

 .(5)االظباعلي 
 
 

                                                 

  .49-48اؼبرجع  السابق ، ص : الصديق اغباج أضبد  (1)
( . 7/77)العرب ك ديواف اؼببتدأ كاػبرب : عبد الرضبن بن خلدكف (2)
.  كجو4درة األقالـ ـبطوط خزانة أبناء عبد الكبَت اؼبطارفة أدرار كرقة : ؿبمد عبد الكرمي البكراكم (3)
االستقصاء ألخبار دكؿ اؼبغرب األقصى ، ربقيق جعفر الناصرم ك ؿبمد الناصرم ،دار البيضاء دار : أبو العباس أضبد الناصرم (4)

( . 7/58 )1954الكتاب  
. 56التاريخ الثقايف إلقليم توات ص: الصديق اغباج أضبد (5)
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 كىم الذين من السوداف بواسطة القوافل ، حيث كانت ذبارة العبيد متداكلة ، :العبيد
( 1)كجلبوا ػبدمة األعماؿ الشاقة كالفقاقَت كأعماؿ البناء كالغراسة 

 التعريف بالشيخ اعبنتورم: المبحث الثاني
نظران لقلة اؼبراجع اؼبًتصبة للشيخ عبدالرضبن اعبنتورم ، بل حىت اؼبصادراليت بُت أيدينا 
قبدىا قد شحت علينا حبياة ىذا اإلماـ اؽبماـ، فما عساين إال أين حاكلت جاىدان استغالؿ 

ما توفر لدم من معلومات كصبع ما تناثر منها ؿباكالن استنطاقها كإخراج ما فيها حىت أضع لو 
  .صورة متكاملة، كأعرؼ بو تعريفا موجزا

  مولده كنشأتو كطلبو للعلم :المطلب األول
  :اسمو ونسبو

  ىو أبو زيد عبد الرضبن بن أيب إسحاؽ إبراىيم بن عبد الرضبن بن ؿبمد بن علي 
اإلنصاغبي اعبنتورم مث اعبرارم األنصارم، من عائلة عريقة ؿبافظة تنحدر من قصر تيطاؼ 

كقولنا اإلنصاغبي نسبة إىل منطقة عُت صاحل اليت انتقلت عائلة الشيخ إليها كلذالك ضبل 
بعض أفرادىا ىذه النسبة ، كاعبنتورم نسبة إىل قصر أجنتور من بالد تيكورارين اليت قاعدهتا 

. تيميموف 
  كاعبنتورم ىو اللقب الغالب على الشيخ أيب زيد كيكتب أحيانا نادرة الكنتورم ك 

أجنتور قصر تابع إداريا إىل دائرة أكالد عيسى، على بعد طبسة كستُت كيلومًتا غرب 
. تيميموف
 
 
 
 
 

                                                 

قصر ملوكة دراسة تارىبية كأثرية ، رسالة ماجستَت قسم اآلثار كلية العلـو اإلنسانية جامعة اعبزائر : روبة عليق نابت (1)
. 30، ص2001/2002
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 حسب ما كجد خبط كالده (1)   كتنتسب عائلة اعبنتورم إىل أيب أيوب األنصارم
.  (2)إبراىيم ابن عبد الرضبن يف إحدل رسائلو

: مولده
مل أقف يف ما  بُت يدم من اؼبصادر اليت ترصبت للشيخ على تاريخ ؿبدد لسنة 

ىػ 1100ميالده، اللهم إال ما أشار إليو الباحث أضبد بوسعيد يف رسالتو أنو كلد مابُت سنيت 
ـ، كذلك كما عللو بناء على ما ثبت من تاريخ كفاتو، 1699ـ ك1689اؼبوافق /ىػ1110ك

 . (3)كأنو عاش نيفا كطبسُت سنة
 :نشأتو 

 ككما ىي العادة يف كثَت من انتسبوا إىل العلم يف توات كانطالقا من ىذه الظاىرة كىي 
كجود أسر علمية يف اؼبنطقة كالبلباليُت ، كالبكريُت ، كاألنصار ،  كالبوحامديُت ،  كالتنالنيُت 

 .ككذا اعبنتوريُت
شبَّ ىذا العامل النحرير يف أحضاف أسرتو ، فتلقى مبادئ العلـو على يد كالده الشيخ 
أيب إسحاؽ إبراىيم بن عبد الرضبن ، فحفظ عليو القراف الكرمي يف سن مبكر ، كأخذ عن ابن 

الرضبن اعبنتورم، كسيأيت اغبديث عنو  عمو الفقيو اؼبشارؾ سيدم عبد العايل بن أضبد بن عبد

                                                 

ىو الصحايب خالد بن زيد كليب بٍت النجار، نزؿ عنده رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عند ىجرتو إىل اؼبدينة،  : أبو أيوب األنصاري( 1)
كأقاـ عنده كبوا من سبعة أشهر حىت بٌت مسجده صلى اهلل عليو كسلم، مل يتخلف عن غزكة غزاىا اؼبسلموف منذ عهد رسوؿ اهلل صلى 

أليب عمر يوسف بن عبد الرب :  ينظر. اهلل عليو كسلم إىل عهد معاكية رضي اهلل عن اعبميع،تويف يف غزك القسطنطينية كقد ذباكز الثمانُت
أسد الغابة الغابة يف معرفة  :،عز الدين ابن األثَت(1/152)االستيعاب يف معرفة األصحاب أليب عمر يوسف بن عبد الرب النمرم:النمرم 
(. 144-5/143)،: الصحابة

عبد القادر بن عمر اؼبهداكم، الدرة الفاخرة يف ذكر /87عبدالرضبن بن عمر التنالين، فهرسة الشيوخ ، ص:  ينظر ترصبتو  يف (2)
، ضيف اهلل بن أّب، الرحلة إىل قرب الوالد ،ـبطوط باػبزانة 18اؼبشايخ التواتية، ـبطوط خبزانة الوليد بن الوليد ، قصر با عبداهلل أدرار ص

، البكرم بن عبد الكرمي بن البكرم ،إعالـ اإلخواف بأخبار بعض السادة، ـبطوط باػبزانة البكرية (81-67)البكرية ،سبنطيط ، أدرار ، 
،عبدالرضبن اعبنتورم، نوازؿ اعبنتورم ، صبع كترتيب ؿبمد بن عبد العزيز اؼبسعدم اعبرارم ، ـبطوط خبزانة 16، سبنطيط ،  أدرار ، ص

. 1بن عبد الكبَت ، اؼبطارفة ، أدرار، ص
ـ،رسالة ماجستَت يف التاريخ 18/ىػ12اغبياة االجتماعية كالثقافية  بإقليم توات من خالؿ نوازؿ اعبنتورم يف القر ف: أضبد بوسعيد (3)

. 53، ص.2011/2012العاـ جامعة أدرار، سنة
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عند الكالـ عن شيوخو ، مث رحل لطلب العلم إىل مدينة فاس لكنو مل يبكث هبا طويال حىت 
. (1)رده أىلو 

كؼبا عـز الشيخ على الرحيل إىل فاس رده أىلو كما سبق، ظبع بقدـك الشيخ أيب حفص 
عمر ابن عبد القادر التنالين  إىل توات رحل إليو ، فأقاـ عنده كبو سنة كنصف كقرأ عليو 

دركسا يف اؼبختصر يف أكائل البيوع ، كصبع اعبوامع ، كالسلم ، كالتلخيص ، كالمية األفعاؿ ، 
كدركسا يف البخارم ،كقرأ عليو الشفاء ، كحضر تدريسو يف اؼبختصر كالرسالة ، كاألجركمية ، 

. كاأللفية ، كغَت ذلك ، كالزمو حىت انتفع بو ، كىو  أجل من أخذ عنو يف بالدنا
مث رجع إىل بلده فأقاـ هبا مدة مث رحل إليو ثانيا كأقاـ عنده كبو ستة أشهر فقرأ عليو ، 

.  يف اؼبنطق ، كعقيدتو الكربل (2)ـبتصر السنوسي
. (3) كحضر يف أثناء ذلك دركسو يف اؼبختصر كغَته ، مث رجع لبلده 

كاف منذ صباه تػػواقا للعػػلم كؿببا ألىػػػلو ، كساعده - رضبو اهلل-فاؼبػػػالحظ أف الشيخ 
على ذالك نقاء ذىػنو كجودة قروبتو ، كإال فلػػػيس من السهل أف يبكث الواحد زمن يسَتا 

كقد ساعده على ذلك شدة حرصو  على . كيدرؾ بعد ذلك ما مل يدركو غَته فبن طػاؿ طلبو 
الوقت ك على االستفادة من مشاىبو ، إضافة إىل ما كىبو اهلل لو من سرعة حفظ كبديهة 

استحػضار ، كل ذلك بػػوأ الشيخ  اؼبقعد العايل حىت صار مفزع  الفتيػػػا كمرجع اؼبشكالت يف 
. قطر توات كلها

هنم الشيخ يف طلب العلم كرحالتو ىذه  اكتسبتو قوة علمية ك سبرسا دقيقا حىت ـ ؼ
 .صار من النوازليُت الذين يرجع إليهم

 
                                                 

. 87فهرسة الشيوخ ، ص:  عبدالرضبن بن عمر التنالين (1)
 ىو أبو عبد اهلل ؿبمد بن يوسف بن عمر بن شعيبالسنوسي التلمساين صويف، أخذ عن كالده كأخيو ألمو علي التالويت، :السنوسي( 2)

كأبو عبد اهلل اعبالب كأبو زيد الثعاليب كغَتىم ، كعنو ابن أيب مدين كالشيخ زركؽ كخلق كثَت، لو تآليف أشهرىا يف العقائد الكربل 
شجرة النور : ،ؿبمد ـبلوؼ (7/154)األعالـ : خَت الدين الزركلي: ينظر. (ىػ895ت)كشرحها كالوسطى كشرحها كالصغرل كشرحها

. ( 2/251)نيل االبتهاج : ، أضبد بابا التنبكيت266ص
. 88اؼبرجع السابق ، ص: عبدالرضبن بن عمر التنالين  (3)
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لو دراية - رضبو اهلل تعاىل - ككاف : " كيشهد لذلك تلميذه اؼبسعدم اعبرارم قائال

 كالشيخ خليل يف التوضيح (2) كابن عرفة(1)كركاية كحفظ فيستحضر نقوؿ ابن عبد السالـ
  (4) كاألجهورم(3)كمن بعدىم كالشارح الكبَت كابن غازم كاغبطاب

 .(5)" كغَتىم على ظهر قلب 

ىذا كلو بعض ما كاف عليو كنشأ عليو من اجتهاد منذ صغره حىت كرد أنو فاؽ شيخو 
سيدم أيب حفص التنالين فكاف حبق من القالئل الذين يعقد عليهم األصابع كيشار إليهم 

. بالبناف  
 
 

                                                 

ىو أبو عبد اهلل ؿبمد بن عبد السالـ اؽبوارم التونسي قاضي اعبماعة هبا كعالمتها ظبع أبا العباس البطرين كأخذ : ابن عبد السالم( 1)
عن ابن ىاركف كابن صباعة كغَتىم، زبرج بُت يديو صباعة منهم القاضي ابن حيدرة كابن عرفة كخالد البلوم كابن خلدكف كلو شرح على 

-2/59)،الفكر السامي(210)شجرة النور : ،ؿبمد ـبلوؼ:ينظر.(ىػ749 )ـبتصر ابن اغباجب تويف بالطاعوف اعبارؼ سنة 
(. 2/59)نيل االبتهاج: ،أضبد بابا التنبكيت(60

ىو ؿبمد بن ؿبمد بن عرفة أبو عبد اهلل الورغمي التونسي،من كبار األئمة يف زمانو ،أخذ عن جلة منهم ابن عبد السالـ :  ابن عرفة(2)
أضبد :ينظر.(ىػ803ت)كغَتىا"اغبدكد الفقهية"ك"اؼبختصر"كابن ىاركف كغَتىم ،كعنو الربزيل كابن ناجي كابن فرحوف كغَتىم من تصانيفو

(. 2/127)نيل االبتهاج: ،أضبد بابا التنبكيت227شجرة النور ص: ،ؿبمد ـبلوؼ243-239توشيح الديباج ص: بابا التنبكيت
 ىو ؿبمد بن عبد الرضبن أبو عبد اهلل الرعيٍت اؼبعركؼ باغبطاب الكبَت األندلسي األصل الطرابلسي اؼبولد اؼبكي :الحطاب( 3)

مواىب اعبليل "الدار،تفقو دبحمد بن الفاسي كأخيو كأضبد مرزكؽ كغَتىم،كأخذ عنو صباعة منهم كلداه ؿبمد كبركات ،من تصانيفو 
علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية .توشيح الديباج ، ربقيق د: أضبد بابا التنبكيت:ينظر.(ىػ954ت)"لشرح ـبتصر خليل

( . 2/285)نيل االبتهاج: ،أضبد بابا التنبكيت269شجرة النور ص: ، ؿبمد ـبلوؼ192ـ ص2004/ىػ1423سنة1القاىرة،ط
 ىو علي بن زين العابدين بن ؿبمد بن أيب ؿبمد زين الدين  عبد الرضبن أبو اإلرشاد نور الدين األجهورم، شيخ اؼبالكية :األجهوري( 4)

يف عصره ملحق األحفاد باألجداد حيث عمَّر طويال، أخذ عن البنوفرم كالبدر القرايف كالربموين كسامل السنهورم كخلق، كعنو عبد 
الباقي الزرقاين كابنو ؿبمد كالشربخييت كاػبرشي كعبد العاؿ الفتيوجي جامع فتاكيو كصبع ، من تآليفو الزاىرات الوردم كثالث شركح على 

، عمر رضا كحالة 203شجرة النور ص: ،ؿبمد ـبلوؼ(3/157)خالصة األثر للمحيب دار الكتاب اإلسالمي : ينظر. خليل كغَتىا
( . 2/510)ـ1993/ىػ1414سنة1معجم اؼبؤلفُت ،مؤسسة الرسالة بَتكت لبناف ط

. 2النوازؿ ، ص: عبدالرضبن اعبنتورم  (5)
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 شيوخو كتالميذه: المطلب الثاني
 :شيوخو/ أ
تلقى الشيخ عبد الرضبن اعبنتورم العلم على يد علية العلماء كخَتة الفضالء الذين  

كانت تزخر هبم توات يف القرف الثاين عشر ىجرم ، فأفادكه يف علـو النقل كالعقل، يف 
التفسَت ، كالفقو ، كاألصلُت ، كالنحو ، كاغبديث ، كغَتىا من العلـو ، كالذين دكنت 

أظباءىم كتب الًتاجم من خالؿ ترصبتها للشيخ ، اقتصرت على ذكر قلة منهم كالذين كاف 
: ؽبم األثر البالغ يف تكوين الشيخ كإليك ترصبة موجزة لكل كاحد منهم

 كىو كالد الشيخ عبد الرضبن :الشيخ أبي إسحاق إبراىيم بن عبد الرحمن -1
اعبنتورم ، كيعد شيخو األكؿ يف ابتداء الطلب ، حيث  حفظ عليو القراف الكرمي يف سن 
مبكر ، كتلقى عنو اؼببادئ األكلية للعلـو الشرعية كالعربية ، كاشتغل باؼبتوف األكلية يف شىت 

الفنوف حفظا كفهما حىت أتقنها أيبا إتقاف ، فبا أىلو فيما بعد من اعبلوس إىل حلقات العلماء 
 . كالنهل من معينهم الصايف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



التعريف بالشيخ وبعصره : الفصل األول                                  منهج الفتىي عند اجلنتىري من خالل نىازلو
 
 

38 

 

 
 
 الفقهيو اؼبشارؾ كىو ابن :عبد العالي بن أحمد بن عبد الرحمن الجنتوري  -2

       عم الشيخ عبد الرضبن اعبنتورم ، فتمكن على يديو من استيعاب ـبتصر العالمة خليل،
 ،(2) ، كالتلمسانية يف الفرائض ، كألفية ابن مالك(1)كرسالة بن أيب أزيد القَتكاين

، كالوفق اؼبخمس اػبايل الوسط على طريقة (3) كبعض تأليف القلصادم -3
 .، كالزمو مدة من الزمن إىل أف رحل إىل  فاس(4)اعبزكيل

 اإلماـ العامل اؽبماـ كلببة األتقياء كفريد :الشيخ عمر بن عبد القادر التنالني- 3
األكاف أحد أعالـ اؼبذىب ك إمامو فقيها كبويا لغويا عركضيا من حفاظ اؼبذىب اؼبقتدل هبم 
كبَت القدر كافر اؽبمة ، توىل التدريس دبدينة فاس ككاف وبفظ أربعة عشرة كرقة من اغبطاب 

                                                 

ىو أبو ؿبمد عبد اهلل بن أيب زيد عبد الرضبن النفزم القَتكاين اؼبلقب دبالك الصغَت،عوؿ عن ابن اللباد كالقطاف : ابن أبي زيد( 1)
كاألبياين كظبع خلق كثَت،كعنو أبو بكر بن عبدالرضبن كأبوسعيد الرباذعي كخلق،من تآليفو الرسالة كالنوادر كالزيادات، كـبتصر اؼبدكنة 

 . 96شجرة النور ص: ؿبمد ـبلوؼ:ينظر.(ىػ386ت)كغَتىا
ىو أبوعبد اهلل صباؿ الدين ؿبمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي األندلسي اعبياين الشافعي نزيل دمشق ،ظبع بدمشق من :  ابن مالك(2)

السخاكم كاغبسن بن الصباح كصباعة ،كأخذ العربية عن غَت كاحد كصرؼ نبتو إىل إتقاف لساف العرب حىت بلغ فيو الغاية، كعنو أخذ 
: ينظر. (ىػ672ت)البدر بن صباعة كالعالء بن العطار كخلق ، من تصانيفو اػبالصة اؼبشهورة باأللفية الكافية الشافية كالتسهيل كغَتىا 

ؿبمد أبو الفضل إبراىيم ،دار الفكر بَتكت / بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت كالنحاة،جالؿ الدين السيوطي، ت
 1،مفتاح السعادة كمصباح الزيادة طاش كربل زادة ،دارالكتب العلمية بَتكت لبناف ط(1/130)ـ 1979/ىػ1399سنة2لبناف،ط

ـ 1968إحساف عباس ،دار صادر بَتكت لبناف،.د/ ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للمقرم ، ت(1/131)ـ1985سنة
(7/278  . )
 ىو أبو اغبسن علي بن ؿبمد البسطي القرشي الشهَت بالقلصادم األندلسي، أخذ عن ابن مرزكؽ اغبفيد العقباين كابن :القلصادي( 3)

زاغو كالقلشاين كحلولو كاغبافظ ابن حجر كصباعة، كعنو السنوسي كأبو عبد اهلل اعباليل كأضبد بن علي بن داكد،لو شركح على الرسالة ك 
.  261شجرة النور، ص: ؿبمد ـبلوؼ: ينظر. (ىػ891ت)التلقُت كالنختصر ك كتاب ظباه أشرؼ اؼبسالك إىل مذىب مالك كغَتىا

 ىو أبو زيد عبد الرضبن بن عفاف اعبزكيل الفقيو شيخ اؼبدكنة، كاف وبضر ؾبلسو أكثر من ألف فقيو أكثرىم يستظهر :الجزولي( 4)
، كعنو أخذ صباعة  اؼبدكنة، أخذ عن أيب الفضل راشد بن أيب راشد الوليدم كأيب زيد الرجراجي، كما أنو برع يف علم األكفاؽ كالنجـو

شجرة : ، ؿبمد ـبلوؼ(321-3/320)األعالـ: خَت الدين الزركلي: ينظر. (ىػ744أك741ت)منهم أبواغبجاج يوسف بن عمر
. 219-218النور، ص
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كل يـو يبليها على الطلبة كدرَّس جبامع القركيُت ، انتقل من فاس إىل زاكية تنالف من بالد 
تيمي ، كيف آخر عمره توىل خطة القضاء فأظهر العدؿ ك أحسن السَتة ، كمل ىبف يف اهلل 

لومة الئم ، كاف يغسل حجج احملكـو عليو كماؿ يف آخر عمره إىل التصوؼ كاحتجب عن 
الناس ، لو تقييدات على اؼبختصر كغَته ، كلد سنة شبانية كتسعوف ك ألف ىجرم كتويف 

 .(1)عشية األربعاء الثالث من ربيع األكؿ سنة اثنيت كطبسُت كمائة كألف ىجرم 
كمن خالؿ اإلجازة اليت أعطاىا الشيخ عبد الرضبن اعبنتورم لتلميذه أيب زيد عبد 

نرل أنو درس عن الشيوخ اآلتية - بعد ذكر من تقدـ ذكره - الرضبن بن بعمر التنالين 
: ( 2)أظباؤىم 
 سيدي أحمد بن الحاج األمين ركل الشاطبية باإلجازة عن الشيخُت األجلُت 

 .والسيد محمد بن الحسن القبليين
  مدرس اعبامع األزىر ك أبو عبد اهلل البليدي الغرناطيكأجازه باؼبوطأ الشيخ اعبامع 
 .األشرفية 
  الشيخ سالم بن محمد النفراوي القاىريكأجازه يف األلفية ، كذالك. 
  األزىرم يف صحيح البخارمالشيخ الدميري الشافعي الغنميكأجازه . 
  كما أنو  التقى بعلماء أجلة  ال يتسع اؼبقاـ لذكرىم صبيعا  . 

كىكذا فإف الشيخ كمع رسوخو مل يبنعو ذلك من طلب اإلجازة فبن ىو أعلم منو 
من سلك طريقا يبتغي  فيو علما  » : كاالستزادة من العلم ، مصداقا غبديث رسوؿ اهلل

سهل اهلل لو طريقا إىل اعبنة، كإف اؼبالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا دبا يصنع كإف 
طالب العلم ليستغفر لو من يف السموات كمن يف األرض حىت اغبيتاف يف اؼباء ، كفضل العامل 

على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ك إف العلماء كرثة األنبياء كإف األنبياء مل 
.  (3 )«يورثوا دينارا كال درنبا  ك إمبا كرثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ كافر

                                                 

(. 1/35)الرحلة العلية: ؿبمد بام بلعامل  (1)
. 116فهرست الشيوخ، ص:  عبدالرضبن بن عمر التنالين  (2)
(. 80)، كصححو ابن حباف(223)، كابن ماجة(2683)،الًتمذم(3642)ك(3641)اغبديث أخرجو أبوداكد (3)
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فإف ىذا اؼبَتاث ال يتحقق إال بتحقق النسب - كاهلل أعلم - ك إشارة من اغبديث 
. ألىلو ك إف أىلو ىم العلماء الربانيوف فهم مفاتيحو
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 :تالميذه/ ب

يتميز بتنوع علومو ككثرة فنونو، كعقلو اؼبستنَت، كربصيلو الوفَت،  كاف الشيخ اعبنتورم 
كما قاؿ فيو عبد الرضبن بن عمر التنالين، لذا قصده الطالب " كبَت الشأف " ككاف 

الفقهاء كالفضالء ، كمن مث كثر تالميذه كتعدد - من اآلفاؽ البعيدة - كالعلماء، كسعى إليو 
: اآلخذكف عنو نذكر منهم 

 شيخ الشيوخ كبقية الرسوخ العامل العالمة كالبحر :عبد الرحمن بن بعمر التنالني- 1
عاؼبا عامال حافظا ثاقب - رضبو اهلل - الفهامة علم األعالـ كمرشد األناـ أبو زيد كاف 

الذىب صحيح العُت مزيل اؼببُت فصيح اللساف رحب اعبناف مع عفة كصيانة ككقار كديانة 
قطب الشورل انتهت إليو رئاسة الفقو بالديار الصحراكية فكاف من اجملتهدين يف اؼبذىب 

صادؽ يف القوؿ ثابت يف النقل أخذ عن شيوخ عدة منهم الشيخ سيدم عبد الرضبن 
اعبنتورم كسيدم أيب حفص  ؿبمد بن آب ، كما أخذ عنو شيوخ أجلة أمثاؿ ابنو الشيخ 

مالزما للتدريس ألف - رضبو اهلل - ؿبمد ك عبداغبق بن عبد الكرمي الديٍت البكرم كاف 
ـبتصر السمُت يف إعراب القراف يف غاية اغبسن ، كلو فتاكل ك تقييدات ككاف ال يناـ من 

الليل إال قليال تويف دبصر بعد رجوعو من حجة الفريضة ، كدفن جبنب الشيخ سيدم عبد اهلل 
اؼبنويف دبقربتو يف مصر ، ككانت كفاتو فجر اليـو التاسع كالعشرين من صفر تسع كشبانُت كمائة 

ك ألف ىجرم  

 الذم رتب كصبع :محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفرعوني المسعدي الجراري -4
نوازؿ الشيخ كقد شغل منصب القضاء يف تيكورارين كاف حريصا على حضور ؾبالس 

حبثها مع بعضهم  شيخو مطلعا على مراسالتو كمراجعاتو مع شيوخ توات ك أنو
 . مشافهة كليس اػبرب كالعياف

 االبن الوحيد ؼبؤسس زاكية جنتور سيدم اغبج :أبو عبد اهلل محمد بن عبدالرحمن -5
 .اغبسن الذم كاف شاعرا ، لو مقاطعات شعرية موجودة يف خزانة بدرياف بتيميموف

 .الفقيو محمد عبدالجبار التنكرامي الجراري -6
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. الشريف سيدي محمد عبد العالي بن عبد الحكم -7
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 :مكانتو العلمية وتصدره للتدريس:المطلب الثالث
: مكانتو العلمية/  أ

 :يقوؿ اؼبوىل تبارؾ كتعاىل                  

           [11: اجملادلة ] 
:  ( 1) كيقوؿ اإلماـ الشافعي 

رأيت العلم صاحبو كرمي      كلػو كلػػػدتو آبػػاء لػػئاـ 
 كال يزاؿ يرفػػعو إىل أف       تعّظم أمره القـو الكراـ

  كال شك أف الشيخ اعبنتورم قد تبوأ مقعدا عاليا بُت العلماء كالعامة ، كال أدؿ على 
ذلك من شهادة أقرانو كمن عاصركه من العلماء ، كمن جاء بعده من السادة الفضالء ، 

. الذين ال ترد ؽبم شهادة ، كال يقدح فيهم إال من ال خالؽ لو
  فقد حظي ىذا الشيخ دبرتبة عالية عند الوالة كىيبة كإجالؿ يف قلوب العامة ، حىت 

أصبح مرجع الفتول كاؼبشكالت ، منصفا قواال للحق كال تػأخذه يف اهلل لومة الئم ، زاىدا يف 
الدنيا مل يأخذ منها إال قدر معيشة نفسو كما يكفيو كعيالو ، متورعا عما يف أيدم الناس، 

كقد أغلق عن نفسو باب الطمع من صبيع ما جاء من قبل اؼبخلوؽ ، فسده على نفسو 
باستغنائو دبواله ، كرغم أف من عاصره من العلماء ال يقلل من شأهنم إال أنو كبعد كفاة شيخو 

من اؼبعدكدين باألصابع  أيب حفص عمر التنالين ، خلفو يف رئاسة العلم بتوات ، فصار بذلك
األعياف اؼبعقود عليهم باألنامل ، عدمي النظَت يف العلم على اختالؼ فنونو ، متبحرا يف معرفة 

. أحكامو كمعانيو ، كعليو مدار الفتول بتوات كلها ، كانتفع بو خلق كثَت 

                                                 

ىو ؿبمد بن إدريس بن العباس أبو عبد اهلل القرشي اؼبطليب اؼبكي مناقبو عديدة ، صاحب أحد اؼبذاىب األربع،من : الشافعي( 1)
ترتيب اؼبدارؾ  كتقريب : القاضي عياض ابن موسى اليحصيب: ينظر. (ىػ204ت)يف الفقو"األـ"يف أصوؿ الفقو ك" الرسالة "تصانيفو  

: ، ابن فرحوف(1/381)ـ 1981/ىػ1403اؼبسالك ؼبعرفة أعالـ مذىب مالك، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية اؼبملكة اؼبغربية  
ؿبمد نعيم العرقسوسي، بإشراؼ شعيب األرنأكط، / سَت أعالـ النبالء، ت:  ، ؿبمد بن أضبد بن عثماف الذىيب326الديباج ، ص

(. 10/5)ـ،1982/ىػ1402سنة 1مؤسسة الرسالة بَتكت لبناف ط
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  كلعل الشيخ رضبو اهلل كاف مع ما حباه اهلل بو من القوة العلمية ليس من النظريُت، 
أقصد هبم من وبفظوف النصوص دكف إؼباـ دبا وبوطهم من كقائع كمستجدات ، فال يعرفوف 

كيفية تصور اؼبسائل كال كيفية إسقاطها على الوقائع ، فقد كاف الشيخ مدركا ؽبذا اػبلل 
الذم يقع فيو الكثَت من الفقهاء اؼبقلدين ، الذين هبمدكف على النصوص دكف إعماؿ للفكر 
كال مراعاة للمقاصد ، إذ  كاف للشيخ فيو قدـ راسخ يتبُت ذلك من خالؿ كالمو حيث قاؿ 

ال يصلح اػبلق إال خالقهم ، كال يعلم أحد من مصاغبهم ما يعلم ، كما مل وبكمو ؽبم ال : "
مصلحة فيو ، ك إف ظهرت لنا مصلحة يف غَت ما شرع لنا ، فال وبملنا ذلك على ـبالفتو ، 

بل هبب علينا اهتاـ آرائنا كما سولت لنا أنفسنا ، ك أين ما تسوؿ لنا أنفسنا فبا اختاره اهلل لنا 
؟ فإف قيل اف قبد مسائل خولف فيها الشرع كاتبعت فيها اؼبصلحة الظاىرة فاستقاـ أمر 

. (1)" الناس هبا، قلنا إمبا ذلك فتنة كاستدراج 
   ىذا كلو جعل من الشيخ الفيصل القاطع للخصومات ، كاؼبرجع يف حل اؼبشكالت 

، فاستقاـ أمر الناس بسَتتو اغبميدة كسريرتو اؼبتعلقة باهلل  الناصرة لدينو ، فأذعن لو اعبميع 
. علماؤىم ك عوامهم ، كذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء 

أعلم من لقيتو باألصوؿ كالقواعد : " قاؿ فيو تلميذه عبد الرضبن بن بعمر التنالين 
 يعٍت بو الشيخ أبا حفص عمر بن عبد القادر (2)"الفقهية ، فاؽ يف ذلك شيخو أبا حفص 

 . التنالين
 
 
 
 

                                                 

. 65النوازؿ ص: عبد الرضبن اعبنتورم  (1)
. 122فهرست الشيوخ، ص: عبد الرضبن بن عمر التنالين  (2)
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كمن العلماء الذين كاف بينهم كبُت الشيخ كد ك ربابب كتسليم اإلماـ ابن أب 
 كانت إذا أشكلت عليو مسألة فقهية سألو عنها ، كما ذكر ذلك ضيف اهلل بن (1)اؼبزمرم

.  (2)أب يف رحلتو
العامل العامل الورع الربكة ، إماـ أىل عصره : "    يقوؿ البكرم بن عبد الكرمي عنو 

علما كعبادة كسيد األكاف ، العلم الفرد مل تسمع دبثلو يف أبناء جنسو أذف ، كمل تر عُت من 
.  (3)" يدانيو ،  الذم يراقب اهلل يف سره كجهره 

فأصبح أىم ...انتهت إليو الرياسة يف العلم بالديار التواتية ، : " يقوؿ فيو اؼبهداكم 
اجملتهدين يف عصره ، من أعياف العلماء كمشاىَت الفضالء ، عدمي النظَت يف العلم على 

. ( 4)" اختالؼ فنونو
: تصدره للتدريس / ب

إف الشيخ اعبنتورم كمنذ صغره كاف يف حالة تعلمو كتلقيو للعلم ، كاف كذلك يشتغل 
بإفادة الطلبة كمذاكرهتم يف أثناء ذلك كلو ، عند شيخو أيب حفص عمر التنالين،  فيحكي 

ك استفدنا منو أضعاؼ ما استفدنا من : "عن ذلك تلميذه الويف عبد الرضبن بن عمر التنالين 
شيخنا أيب حفص النبساطو معنا ، كمداعبتو ، كصربه على جفائنا ، فأحببناه حبا شديدا ، 

 .(5)"فلما رجع حزنت لفراقو 

                                                 

 1094 ىو الفقيو األديب الشاعر ذك اؼبواىب كاؼبلكات اؼبتعددة، كلد يف قصر أكالد اغباج قرب أكلف:ؿبمد بن ُأبَّ اؼبزمرم(  1)
 ؿبمد بن عبد اؼبؤمن السباعي كالشيخ ؿبمد الصاحل بن اؼبقداد كعمر بن عبد  كدرس بزاكية كنتو ك نبغ كاشتهر، أخذ عنـ 1683/ىػ

، طاؼ بُت أقاليم توات، كما تنقل بُت سجلماسة ك فاس من اؼبغرب ك سببكتوا ك أركاف من السوداف كاستقر أخَتا القادر التنالين 
 حيث عاصر الشيخ عبد الرضبن اعبنتورم الذم ذكر الرحالة ابن أب االبن أنو كاف دائم الًتدد على منزؿ الشيخ  مستغرقا معو بتيميموف،

ضيف اهلل : ينظر. (ق1160ت) كاف مربزا يف األدب كالشعر الساعات الطواؿ يف إصالح القصائد كالنظر فيما يرد للجنتورم من نوازؿ
ؿبمد بن أب اؼبزمرم حياتو كآثاره، دار : الرحلة العلية، أضبد أبَّا الصايف جعفرم: ، ؿبمد بام بلعامل65الرحلة لقرب الوالد، كرقة : بن أب

. 5 ، ص2004 سنة1الكتاب العريب اعبزائر ط
. 67الرحلة إىل قرب الوالد، ص : ضيف اهلل بن أب(  2)
. 16درة األقالـ يف أعياف اؼبغرب بعد اإلسالـ ،  ص: البكرم بن عبد الكرمي بن البكرم  (3)
. 18ص.الدرة الفاخرة يف ذكر اؼبشايخ التواتية،: اؼبهداكم عبد القادر بن عمر  (4)
. 88فهرست الشيوخ ، ص: عبدالرضبن بن عمر التنالين  (5)



التعريف بالشيخ وبعصره : الفصل األول                                  منهج الفتىي عند اجلنتىري من خالل نىازلو
 
 

46 

 

كؼبا بلغ غاية من العلم استدعاه سيدم اغباج اغبسن الشريف صاحب الزاكية أجنتور،  
حيث كجد فيو العامل الذم يقدر على االجتهاد لوضع قواعد شرعية من أجل الفصل يف 

 .اؼبنازعات ،  اليت كانت تعوؽ اعبراريُت خاصة كالتواتُت عامة 
كيبدكا أف اعبنتورم كاف من اؼبعظمُت لألشراؼ إذ قبده يف بعض تقاييده كخاسبة نوازلو 

 .ىبتمها بقولو خدمي الشريف 
كمنذ ذلك أصبح قصر أجنتور الصغَت مهول للطلبة من قصور اعبرارة كتوات،  

. كربولت زاكية سيدم اغباج اغبسن إىل معهد علمي جامع للعلـو كالتخصصات 
كاف لو ركاية كدراية كحفظ ك أخالؽ رفيعة عالية - رضبو اهلل تعاىل -  كاغباصل أنو 

ضبدت هبا سَتتو يف القياـ بأمر اعبماعة كالفصل بُت اػبصومات مع تسليم الكل لو فاستبب 
الفيصل - رضبو اؽبل -األمن كخاصة أنو يف منطقة كثرت فيها النزاعات كاػبصومات ، فكاف 

يف كل ما استعصى من اؼبسائل كالناتج أف أصبح ؾبلس الشيخ اعبنتورم دبثابة ؾبلس استئناؼ 
 .أك ؿبكمة عليا يرفع إليها اؼبشتكوف من جور القضاة يف قضاياىم كيف نوازلو داللة على ذلك
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 مواقفو وآثاره و وفاتو:المبحث الثالث 

مواقفو كآراؤه :المطلب األول
مرتقى عاليا يف العلم حىت صار - رضبو اهلل تعاىل -   لقد ارتقى الشيخ اعبنتورم 

الفيصل فيو ، كذلك ؼبا حباه اهلل بو من قوة إدراؾ كحسن تصور، كسدادة رأم مع علم 
باؼبقاصد ك الواقع اؼبعاش ، كفوؽ ىذا كذلك كلو كاف لو حظ كبَت كما يبدكا من التوفيق 

اإلؽبي ،  
   فكاف يف فتياه يرل من الضركرة إغباؽ النصوص باألدلة الراجحة كاالستنباطات 

. العقلية 
 فكاف ينتصر إىل الفتول بالراجح كاؼبشهور ، مع بذؿ اعبهد ك استفراغ الوسع يف 

- : " رضبو اهلل تعاىل - تكييف اؼبسائل ككيفية إسقاطها على الواقع أك التخريج عليها فيقوؿ 
فالعامل العدؿ ىو الذم لو اؼبلكة كالقدرة على االجتهاد ، كترجيح األقواؿ كعدـ االكتفاء 

. (1)" بالنقل كالتقليد فإف ذلك من صبود الطبع كقلة الفهم 
فهذه دعوة من الشيخ إىل االجتهاد كنبذ التقليد سواء على مستول اؼبنهجي يف 

التدريس أك على اؼبستول الفكرم ، فكثَتا ما كاف الشيخ اعبنتورم وبث طلبتو كمعاصريو من 
الشيوخ على ضركرة االنفالت من قيد النصوص ، كاستخداـ القياس كاالستدالؿ كاؼبنطق 

كذبديد طرائق الفهم كاالستنباط ، ففي نصيحتو لتلميذه عبد الرضبن بن بعمر التنالين ما نصو 
كيصرؼ نبتو للتفقو يف دين اهلل كال يثٍت عمره يف االنشغاؿ حبفظ الفركع كتصويرىا ، ألف : " 

تلك خصلة قلما تدرؾ غايتها ، كألف األىم صرؼ اؽبمة إىل معرفة مدارؾ الفركع ك مآخذىا، 
. (2)"أعٍت اؼبدارؾ التفصيلية  ك اؼبآخذ اإلصبالية األصولية كاؼبذىبية ، إذ بذلك يستنَت القلب 

 كىذه النصيحة الذىبية ، تدؿ على علو نبة الشيخ كنفاذ بصَتتو كصدقو يف نصحو 
: فهي حكمة وبتاج اليها ، يقوؿ اإلماـ الشافعي

                                                 

. 90النوازؿ، ص: عبدالرضبن اعبنتورم  (1)
. 120اؼبرجع السابق ، ص: عبدالرضبن بن عمر التنالين  (2)
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ما حول العلم صبيعا أحد      ال كلو حاكلو ألف سنة 
إمبا العلم عميق حبره       فخذ من كل شيء أحسنو 

. ك أحسن العلم قواعده ك أصولو ، فبإدراؾ ذلك يستشرؼ على العلم من علياه 
كفبا آخذ بو الشيخ غَته من اؼبفتُت ، ذباكزىم يف ـبالفة األحكاـ كعدـ االنضباط يف 

ال أدرم نصف : " الفتول ، فإف ىذا من التالعب ك اتباع اؽبول ، كما قاؿ اإلماـ مالك 
" .  العلم ، كمن أخطا ال أدرم أصيبت مقاتلو

  فليس للعامل إذا مل يعرؼ الراجح كالقوم من األقواؿ ، أف يفيت دبا ظهر لو من دكف 
: (1)مشورة أك تتبع أك ظهور مصلحة ، ك إىل ىذا اؼبعٌت أشار صاحب البوطليحية

كمل هبز تساىل بالفتول     بل ربـر الفتول بغَت األقول 
 (2)ككل عامل بذاؾ عرفػػػػا     عن الفتاكل كالقضا صرفػػػػا

   كما أف الشيخ نقم على كثَت من فقهاء زمانو فبن ينتسبوف إىل العلم تلهفهم يف 
. طلب الدنيا كاؼباؿ يف غَت ما موضع 

   ك أما من كاف لو النصيب األكفر من النقد كالتشنيع من خالؿ الفتاكل ىم القضاة 
، فكاف كثَتا ما يصفهم باعبهل ك اتباع اؽبول كصبود الطبع مع ما ىم عليو من العلم ، كلكن 
مهما كرب اإلنساف فاغبق أكرب منو ، مث إف نقد الشيخ ؽبم كاف شديدا ، ؼبا رأل ما كانوا عليو 

:  من خركجهم عن السَتة العادلة بسبب األحكاـ القضائية اليت كانوا يصدركهنا 

                                                 

 ىو العالمة الفقيو ؿبمد بن اعمر الغالكم الشنقيطي اؼبلقب بالنابغة،أخذ عن خالو الشيخ عبد اهلل بن الفقيو الطالب :الغالوي( 1)
أضبد اغباج مصطفى ضباه اهلل الغالكم،كالشيخ سيدم أضبد بن العاقل الديباين،كالشيخ اغبساين،لو شرح ابن عاشر،كشرح على األخضرم 

الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط ألضبد بن األمُت الشنقيطي :،ينظر(ق1245ت)كنظم اؼبعتمد من األقواؿ كالكتب يف اؼبذىب اؼبالكي
،بالد شنقيط اؼبنارة كالرباط للخليل النحوم،مطبعة اؼبنظمة العربية للًتبية 93 ص2008/ىػ1429سنة6مكتبة اػباقبي القاىرة ط

. 614ـ ص1987كالثقافة كالعلـو تونس سنة
 سنة 1بوطليحيةػ، ربقيق كدراسة وبي بن الرباء،اؼبكتبة اؼبكية ك مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر بَتكت لبناف، ط: النابغة الغالكم  (2)

. 65ـ ، ص2002/ق1422



التعريف بالشيخ وبعصره : الفصل األول                                  منهج الفتىي عند اجلنتىري من خالل نىازلو
 
 

49 

 

ككاف شديد النكَت على قضاة : "      حيث يقوؿ تلميذه عبد الرضبن بعمر التنالين 
العصر كىم ؿبققوف بذلك ، لشدة جهلهم كجورىم كـبالفتهم السَتة كتغيَتىم الشريعة يف 

. (1)..." كثَت من أحكامهم 
 : ( 2)كيف نوازلو صبلة من اؼبآخذ نذكر بعضها 

فمن ذلك سبالؤىم على عدـ سبزيق أرساـ األحكاـ كتركها بيد احملكـو عليو   - 
. كمن ذلك حكمهم باألقواؿ الضعيفة كاؼبرجوحة إتباعا للهول  - 
. اغبكم على الغائب كاليتيم من غَت تسمية الشهود - 
. كمن ذلك حكمهم ببيع عقار اغباضر يف الدين قبل اإلعذار إليو كعجزه- 

. كمن ذلك حكمهم يف اؼبواريث من غَت تكليف إثبات اؼبوت كعدد الورثة -  
. تساىلهم يف ربليف القائم يبُت القضاء- 
. قبوؽبم من اؼبدعي الشهادة يف الكاغد ، كلو كاف الشاىد حيا حاضرا - 

:  ككاف ينقم على القضاة تعاطيهم األمواؿ بغَت حق شرعي تكثرا من الدنيا فيقوؿ 
كال يسرؼ القاضي  حىت يتخذ الكنوز من قضائو ، قاؿ الشافعي من كيل     " 

.  (3)" القضاء كمل يفتقر فهو سارؽ 
     إال أف الشيخ أنصف من يستحق اإلنصاؼ من القضاة العدكؿ الذين ضبدت 

. سَتهتم كسريرهتم برجوعهم إىل اغبق كالصواب 

                                                 

. 123اؼبصدر السابق ص: عبدالرضبن بن عمر التنالين  (1)
.  81النوازؿ ، ص: عبدالرضبن اعبنتورم  (2)
. 83-82ص: اؼبصدر السابق  (3)
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  آثاره ك كفاتو: المطلب الثاني 
: آثاره / أ

كتبا كثَتة كمفيدة يف علـو متنوعة - رضبو اهلل - صنف الشيخ عبد الرضبن اعبنتورم 
نالت من الشهرة كاالستحساف حظا كفَتا، كمن قبوؿ كعناية العلماء كالدارسُت ؽبا ما يشهد 
بعلوِّ مكانتها كأنبيتها، حيث حول كلٌّ منها يف بابو ما وبتاج إليو طالبو ، كينتفع بو راغبو ، 

ألهنا تشتمل على عدة قواعد كمسائل كصبلة فوائد كفرائد ، فهي تبسط العلم بسطا ، كتقرب 
معانيو بعبارة سهلة كأسلوب رصُت ، ما يدؿ على سبكٍن كاستيعاب ، كمقدرة فيما ىو بصدد 

: (1)التأليف فيو كيف ما يلي ثبت بعناكين مؤلفاتو 

  .لو شرح على اؼبختصر بدأ فيو من اػبطبة ك كصل فيو إىل باب النكاح -1
كىي عبارة عن طرر ك تقاييد على شرح الزرقاين ؼبختصر : (2) حاشية على الزرقاين-2

خليل ، ك قد تعقب فيها الشيخ على الزرقاين ككاف يشتد عليو يف بعض األحياف حىت 
. ينسبو ػبرؽ اإلصباع 

كلو حاشية أخرل على الزرقاين من أكؿ اؼبختصر اقتصر فيو غالبا على إسناد - 3
. اؼبسائل ألصوؽبا كىي مل تكمل كمل زبرج من مسودهتا

كىي منظومة حوت مائنت كسبعة أبيات  : معونة الغرمي  ببعض أحكاـ قضاء اؼبليم - 4
. تكلم فيها الشيخ على مسائل تتعلق بأحكاـ قضاء الدين على الغرمي 

                                                 

، عبد الرضبن بن عمر التنالين ، 67، ضيف اهلل بن أّب الرحلة إىل قرب الوالد، ص2-1اؼبصدر السابق ، ص : عبد الرضبن اعبنتورم  (1)
  . 125-124فهرست الشيوخ  ، 

 عبد الباقي بن يوسف بن أضبد أبو ؿبمد الزرقاين اؼبصرم، كاف رضبو اهلل آية يف الذكاء كقوة اإلدراؾ، آخذان بالنصيب :الزرقاني( 2)
األكفر من علم الفقو، أخذ عن الشيخ علي األجهورم كالزمو كشهد لو بالعلم، كأخذ عن الربىاف اللقاين، كالنور الشرباملسي، كالشمس 

شرح اؼبختصر كىو من أحسن الشركح، كلو شرح على .ابنو ؿبمد، كأبو عبد اهلل ؿبمد الصفار القَتكاين: البابلي،كعنو أخذ صباعة منهم
،صفوة من (2/287)خالصة األثر:ينظرشرح اللقاين ػبطبة خليل، كشرح على العزية، كمنسك، تويف دبصر سنة تسع كتسعُت كألف، 

،اليواقيت الثمينة يف أعياف مذىب أىل اؼبدينة حملمد البشَت (2/337)الفكر السامي(304)شجرة النور: ،ؿبمد ـبلوؼ(341)انتشر
.  176ـ،ص2003/ق1423سنة1ظافر األزىرم،دار اآلفاؽ العربية القاىرة ط
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. شرح على منظومة معونة الغرمي - 5
عبارة عن جواب على أحد القضاة :  رسالة اؼبغاـر يف بطالف ما أخذ باؼبظامل - 6

البكريُت تضمنت بطالف ما درج عليو بعض قضاة زمانو من بيع ألصوؿ اؽباربُت يف 
.  اؼبغاـر 

فتاكل على األسئلة الواردة عليو ، كاليت تعرؼ بنوازؿ اعبنتورم صبعها تلميذه - 7
. اؼبسعدم  اعبرارم كىي ؿبل الدراسة 

. تأليف يف التصوؼ يف أحواؿ أرباب القلوب ذكره اؼبسعدم جامع النوازؿ- 8

. رجز يف علم الكالـ يف مسألة الكوف - 9
.  منظومة يف الفرائض ذكرىا تلميذه عبد الرضبن بن عمر - 10

. كلو عدة رسائل كأجوبة رد فيها على قضاة الوقت 
. منظومتاف يف علم الكالـ رائية كالمية ، كشرحاف عليهما - 11
 :وفاتو / ب

لقد عاش الشيخ رضواف اهلل عليو حياة مليئة باعبد كاالجتهاد كالتقى كالزىد ، متجافيا 
عن دار الغركر سادا باب الطمع يف اؼبخلوقُت ال تأخذه يف اهلل لومة الئم كالبد أف من انتصر 
هلل ابتاله ليمحص إيبانو كليظهر فضلو على الغَت ، ك الشيخ رضبو اهلل  كاف ال ىباؼ يف اهلل 

لومة الئم صادعا بكلمة اغبق آمرا باؼبعركؼ ناىيا عن اؼبنكر  فبا جلب النقمة من بعض 
: " الظلمة كأعواهنم ، كىذا ما اعًتؼ بو تلميذه عبدالرضبن بن بعمر التنالين حيث يقوؿ

فكاف رضبو اهلل ينكر عليهم ك على من يتعصب ؽبم من العواـ، كيقـو بنصر اؼبظلـو أحسن 
قياـ كيشد عضده ما أمكنو من كتابة ككالـ، حىت كأنو اؼبكلف باػبصاـ قاصدا بذلك إظهار 
اغبق من غَت نفع وبصل لو من القائل كال ىباؼ يف اهلل لومة الئم، حىت قيل إف سبب كفاتو 

.  ( 1)كانت على يد  بعض من ظبو إلنكاره عليو بعض ذلك  فاهلل أعلم إف كاف ذلك

                                                 

  . 124فهرست الشيوخ  ، ص : عبد الرضبن بن عمر التنالين  (1)
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ركحو الطاىرة  إىل خالقها - رضبو اهلل -كمل يكتب اػبلود يف الدنيا ألحد فأسلم الشيخ 
 ك سنو على ما قيل 1160يف يـو االثنُت من طبسة أياـ خلوف من شهر صبادل األكىل عاـ 

 .نيف كطبسوف سنة ، كحضر جنازتو صبع كثَت كدفن يف مدرستو بقصر أجنتور 
فقدنا يف ىذه السنة إحدل دعائم توات ، فقد : " يقوؿ ضيف اهلل  بن أبَّ يف رحلتو 

تويف فيها العامل العالمة البحر الفهامة سيدم عبد الرضبن اعبنتورم ليلة االثنُت اػبامس من 
مات سيدم اغباج عبد الرضبن كصار : صبادل األكىل حُت أخرب كالدم إبن أبَّ دبوتو قاؿ 

. (1)"يكررىا 
كىكذا إف من أعظم الرزايا اليت يصاب هبا اؼبسلموف موت العلماء الذين هبددكف 

للدين مناره كيرفعوف للدين شعاره 
لعمرؾ ما الرزية فقد ماؿ    كال شاة سبوت كال بعَت 

كلكن الرزية فقد   فخر    دبوتو سبوت بشر كثَت 
 
 

إذا مات العامل حدث يف اإلسالـ ثلمة ال يسدىا شيء إىل »  : يقوؿ رسوؿ اهلل 
. (2)«يـو القيامة 

. فالعلماء ك إف ماتوا أحياء بآثارىم كعلمهم الذم يبقي  فينتفع بو األجياؿ من بعدىم
أخو العلم حػػػي خالد بػعد فباتو    ك أكصالو ربػػػت الًتاب رمػػيم 

 كذك جهل ميت كىو ماش على    الثرل يعد من األحياء كىو عدمي
 

                                                 

. 66الرحلة إىل قرب الوالد ، ص: ضيف اهلل بن أبّ    (1)
حديث مرفوع، ركاه الزبَت بن بكار يف اؼبوقفيات، عن ؿبمد بن سالـ اعبمحي، عن علي بن أيب طالب من قولو، كىو معضل، كلو    (2)

، "موت العامل ثلمة يف اإلسالـ ال يسدىا اختالؼ الليل كالنهار : " ما ركاه أبو بكر بن الؿ من حديث جابر مرفوعا: شواىد منها
، "موت العامل مصيبة ال ذبرب كثلمة ال تسد، كموت قبيلة أيسر من موت عامل، كىو قبم طمس : " كالطرباين من حديث أيب الدرداء رفعو

 ."ما قبض اهلل عاؼبا إال كاف ثغرة يف اإلسالـ ال تسد : " كمنها عن ابن عمر أخرجو الديلمي بلفظ
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 منهج الشيخ الجنتوري في نوازلو: الفصل الثاني
.  اإلماـ اجلنتورم كما بو الفتول:المبحث األول

 مفهـو الفتول كأقساـ ادلفتُت :توطئة
اإلفتاء ىو إظهار األحكاـ : " يقوؿ الدكتور أمحد علي طو رياف: مفهـو الفتول/ أ

كىذا التعريف بناء على كجهة نظر من " الشرعية باالنتزاع من القرآف كالسنة كاإلمجاع كالقياس 
يرل أف ادلفيت ىو اجملتهد أك الفقيو، كقد صرح هبذا مجاؿ الدين القامسي يف كتابو الفتول يف 

. (1)باب بياف أف ادلفيت كالعامل كاجملتهد مًتادفة يف األصوؿ: اإلسالـ حيث قاؿ
: (2)أقساـ ادلفتُت/ ب

كىو الناظر يف أدلة الشرع من غَت التزاـ مذىب أحد كاألئمة : اجملتهد ادلطلق -1
 .األربعة كغَتىم

كىو ادللتـز ألصوؿ مذىب معُت فنظره يف نصوص إمامو كنظر : اجملتهد ادلقيد -2
 .اجملتهد ادلطلق يف نصوص الشرع، فهو ال يتعدل نصوص إمامو على ادلشهور

كىو من حفظ أصوؿ إمامو كضبطها سواء كانت منصوصة أك : رلتهد ادلذىب -3
 .مستنبطة، شريطة أف يكوف لو قدرة على زبريج األحكاـ على نصوص إمامو

كىو ادلتبحر يف مذىب إمامو ادلتمكن من ترجيح قوؿ على آخر :  رلتهد الفتيا -4
 .أطلقهما إمامو

                                                 

.  25ـ، ص2007/ق1428 سنة 1الفتول أمهيتها، ضوابطها، آثارىا، ط: زلمد يسرم (1)
زلمد كلد سيدم كلد حبيب الشنقيطي، دار ادلنارة . د/نثر الوركد على مراقي السعود،ت: زلمد األمُت بن زلمد ادلختار الشنقيطي (2)

.  بتصرؼ228-227ـ، ص2002/ق1423 سنة 3للنشر كالتوزيع، جدة السعودية، ط
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 كمن خالؿ ىذا التقسيم يظهر يل كاهلل أعلم أف  الشيخ اجلنتورم قد بلغ درجة من االجتهاد 
زبولو بأف يصنف ضمن القسم الثالث من أقساـ ادلفتُت،إذ أف الشيخ كمكانتو العلمية 

كشهادة العلماء، ككذا تعاملو كربليلو للمسائل كالنوازؿ، كل ذلك يعترب عامال من عوامل 
تصنيفو يف ىذه الطبقة فًتاه يؤصل ادلسائل أحيانا فينظر فيها نظر األصويل البارع، كأحيانا تراه 

يفند بعض األقواؿ كال يسلم ذلا، كما أف دعوتو  إىل نبذ التقليد األعمى كاجلمود على 
فالعامل العدؿ ىو الذم لو ادللكة كالقدرة على االجتهاد ، : " النصوص فيقوؿ رمحو اهلل تعاىل 

كما .(1)"كترجيح األقواؿ كعدـ االكتفاء بالنقل كالتقليد فإف ذلك من مجود الطبع كقلة الفهم 
، كل ىذا ق غالبنا على إسناد مسائلو ألصوذلايفسلف الذكر  إىل أنو كضع شرحا على ادلختصر اقتصر 

جيعلنا نصنفو ضمن ىذه الطبقة، كىذا ما يفسر عدـ استداللو بنصوص الكتاب كالسنة حيث 
.  أف طبيعة رلتهد ادلذىب ذبعلو مقيد بأصوؿ إمامو كزبريج األحكاـ عليها

 مفهـو ما بو الفتول :ب األوللالمط
لقد درج علماء ادلالكية كمنذ استقرار ادلصطلح عندىم على السَت كفق ما قرره 

احملققوف، من اتباع الفقيو ادلفيت أسسا كظوابط يف إفتائو عند كجود  اخلالؼ كالتضارب يف 
: األقواؿ، كما بو الفتول من األقواؿ يف ادلذىب أربعة أشياء

 كيعنوف بو القوؿ الفقهي الذم اتفق عليو علماء ادلذىب :القول المتفق عليو: أوال
. احلكم كذا اتفاقا أك باتفاؽ: ، كيعربكف عن ذلك بقوذلم( 2)ادلعتد هبم دكف غَتىم 

                                                 

. 90النوازؿ، كرقة : عبدالرمحن اجلنتورم  (1)
، 114ـ، ص1990سنة1كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب، دار الغرب اإلسالمي بَتكت لبناف،ط: ابن فرحوف (2)

كمسائل ال يعذر فيها باجلهل، على مذب اإلماـ مالك، شرح العالمة األمَت على منظومة هبراـ، ربقيق إبراىيم ادلختار أمحد عمر اجلربٌب 
. 12ـ، ص1986/ىػ1406الزيلعي دار الغرب اإلسالمي بَتكت لبناف، سنة
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إال أنو كقع لدل بعض نقلة ادلذىب يف عدد من ادلسائل حيث حكوا االتفاؽ فيما فيو 
حذر الشيوخ من : " (1)خالؼ، كبناء على ذلك حذر العلماء كما قاؿ الشيخ أمحد زركؽ

، فإنو حيكي اخلالؼ فيما (3)، كاتفقات ابن رشد، كخالفيات الباجي(2)إمجاعات ابن عبد الرب
 مل خيتلف، ككثَتا ما يقوؿ اللخمي خيتلف يف كذا، كيكوف مقابل ادلنصوص يف (4)قاؿ اللخمي

. (5)"ادلسألة زبرجيا أك اختيارا 
:  ك قد اختلف يف تعريفو على قولُت:الراجح: ثانيا

 ما كثر قائلو، فيكوف صنو ادلشهور كقسيمو، كىذا ادلعٌت منوط بادلقلد :القول األول
. الذم ال جياكز حكاية القوؿ ادلشهور يف ادلذىب كاإلفتاء بو

 
                                                 

 ىو أمحد  بن أمحد بن زلمد بن عيسى الربنسي الفاسي الشهَت بزركؽ ، أخذ عن حلولو كادلشذايل كالرصاع كالسنوسي :زروق (1)
كاجلزكيل كجلة، كعنو ال من ال يعد كثرة منهم احلطاب الكبَت كالشمس كالناصر اللقاتيُت، من تآليفو تعليق على البخارم كشرحاف على 

 . 268-267شجرة النور، ص: زلمد سللوؼ: ينظر. (ىػ899ت)الرسالة كشرح على ادلختصر كعلى الوغليسية كغَتىا
 ىو يوسف بن عبد الرب بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الرب أبو عمر النمَتم القرطيب احلافظ شيخ علماء :ابن عبد البر( 2)

يف الفقو، كقد ألف يف شرح ادلوطأ كيف السَتة كالًتاجم كغَت دلك، "الكايف"األندلس،ككبَت زلدثيها يف كقتو ، من تصانيفو كتاب 
سَت أعالـ : ،الذىيب267الديباج ص: ،ابن فرحوف(8/127)ترتيب ادلدارؾ: القاضي عياض: ينظر.(ق463ت)

. 119شجرة النور ص: ،زلمد سللوؼ(18/153)النبالء
 ىو سليماف بن خلف بن سعيد بن أيوب أبو الوليد التجييب ،برع يف احلديث كالفقو كاألصوؿ كالنظر رجع إىل قرطبة بعد :الباجي( 3)

التعديل "ك"ادلنتقى"رحلة دامت ثالثة عشر سنة ، أخذ عنو ابن عبد الرب كلو مناظرات كرلالس مع ابن حـز ،من تصانيفو 
شجرة النور : ،زلمد سللوؼ120الديباج ص: ،ابن فرحوف(2/802)ترتيب ادلدارؾ: القاضي عياض:ينظر.(ىػ474ت)"كالتجريح

(. 2/252)،الفكر السامي120ص
 ىو علي بن زلمد أبو احلسن الربعي الصفاقصي القَتكاين األصل ادلعركؼ باللخمي حاز رئاسة الفقهاء يف إفريقية كىو :اللخمي(  4)

القاضي :ينظر. (ىػ478ت)"التبصرة"أحد األئمة ادلعتمدة ترجيحاهتم يف سلتصر خليل لو اختيارات خالف فيها من تقدمو،من تصانيفو 
. 117شجرة النور ص:  ،زلمد سللوؼ298الديباج ص: ،ابن فرحوف(2/797)ترتيب ادلدارؾ: عياض

(. 1/4)مواىب اجلليل : احلطاب  (5)
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أف الراجح ىو القوؿ الذم يعتضد بدليل ناىض :  ما قوم دليلو، أم:القول الثاني
سامل عن ادلعارضة ادلساكية أك الراجحة، كىذا ادلعٌت منوط باجملتهد الذم من شأنو استفراغ 
الوسع يف ادلوازنة بُت األدلة، كاصطفاء األرجح منها، كالصحيح من التعريفُت ىو التعريف 
الثاين، كىو ما عليو أكثر فقهاء ادلذىب، كما أنو يعرب على الراجح باألصح ك األصوب 

. (1)كالظاىر كادلفىت بو كالعمل على كذا
.  ك قد اختلف يف تعريفو على ثالثة أقواؿ:المشهور: ثالثا

.  ادلدكنة(2) ىو قوؿ ابن القاسم:القول األول
.  ما قوم دليلو، فيكوف مرادفا للراجح:القول الثاني

 
 
 
 
 
 

                                                 

ـ ، 2009/ىػ1430سنة1التعارض بُت الراجح كادلشهور يف ادلذىب ادلالكي، دار ابن حـز بَتكت لبناف،ط: قطب الريسوين.د (1)
.  بتصرؼ10-9ص

 ىو عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد اهلل العتقي موالىم،عامل الديار ادلصرية كمفتيها مجع بُت العلم : ابن القاسم(2)
أثبت منو " ادلوطأ"كالزىد تفقو باإلماـ مالك ، كأخذ عنو أصبغ ، كاحلارث بن مسكُت ، كسحنوف، كآخركف كمل يرك أحد عن مالك 

.  58شجرة النور ص:  ، زلمد سللوؼ146الديباج ص: ، ابن فرحوف(1/433)ترتيب ادلدارؾ : القاضي عياض: ينظر.(ىػ191ت)
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. (1) ما كثر قائلو ، كما يناسب معناه لغة:القول الثالث

 يف (2)ك ىذا األخَت ىو القوؿ ادلعتمد يف تعريف ادلشهور، كىو ما شهره العدكم
. (4) ىو ادلعتمد(3)حاشيتو، كقاؿ الدسوقي

: الفرق بين المشهور والراجح وتعارضهما
الفرؽ بُت الراجح كادلشهور  ىو أف الراجح نشأت قوتو من الدليل من غَت نظر  للقائل 

فإف اجتمع يف قوؿ سبب الرجحاف كالشهرة إزداد قوة، .ك ادلشهور نشأت قوتو من القائل.... 
كإال كفى أحدمها، كإف تعارضا بأف كاف يف ادلسألة قوالف، أحدمها راجح ك اآلخر مشهور، 

. (5)فمقتضى نصوص الفقهاء ك األصوليُت أف العمل بالراجح كاجب
ك لعلَّ ىذه ادلسألة قد أسهب فيها علماء ادلالكية قدديا كخالفهم فيها كبَت، كليس ىنا 

. مقاـ بسط اخلالؼ كالًتجيح 

                                                 

عبد الكرمي قبوؿ، ادلكتبة العصرية بَتكت . د:أمحد بن عبد العزير اذلاليل، نور البصر يف شرح ادلختصر، ربقيق: يف ىذا ادلعٌت، ينظر  (1)
(. 245-1/244)ـ، 2013/ق1434 سنة1لبناف، ط

 ىو علي بن أمحد أبو احلسن الصعيدم العدكم اإلماـ اذلماـ،أخذ عن سامل النفراكم كعبد اهلل ادلقرئ كزلمد السلموين :العدوي( 2)
ثالثتهم عن اخلرشي،كعنهأخذالبنانيوالدردير كالدسوقي كاألمَت كغَتىم،لو حاشية على شرحي الزرقاين كاخلرشي على ادلختصر كغَتىا 

  . 342-341شجرة النور ص: زلمد سللوؼ:ينظر.(ق1189ت)
 ىو أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي العالمة احملقق، أخذ الصعيدم كالدردير كالنفراكم كغَتىم، كعنو أمحد :الدسوقي (3)

الصاكم كعبد اهلل الصعيدم كحسن العطار كخلق، من تآليفو حاشية على سلتصر السعد، كحاشية على الشرح الكبَت للدردير، كحاشية 
. 362-361شجرة النور ص: زلمد سللوؼ: ينظر. (ىػ1230ت)على كربل السنوسي كغَتىا،

حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، : ، الدسوقي(1/39) ، (د،ت)حاشية العدكم على اخلرشي دار الفكر بَتكت لبناف: العدكم  (4)
  (.1/24 )، (د،ت)دار الفكر بَتكت لبناف

. 174ص: ادلصدر السابق  (5)
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 كىو القوؿ الفقهي ادلساكم دلقابلو حبيث ال يوجد يف ادلسألة :القول المساوي: رابعا
. ، بأف يكونا يف مرتبة كاحدة من جهة القولُت يف ذاهتما، كمن جهة قائلهما(1)رجحاف

كاختلف ىل حيمل ادلفيت مستفتيو على معُتَّ من ادلتساكيُت فأكثر، : " (2)اذلاليل قاؿ
. (3)"أك حيكي لو ما يف ادلسألة كخيربه بالقائلُت فيختار ىو لنفسو

ك يعنوف بو القوؿ الراجح أك ادلشهور، فال يفىت : المفتى بو أو ما بو الفتوى: خامسا
إال بالراجح أك ادلشهور، أما الشاذ كادلرجوح كالضعيف فإنو ال يفىت بو، بل يقدـ عليو بقوؿ 

 .(4)الغَت، أم ما صح عند ادلالكية
: قاؿ صاحب بوطليحية

فما بو الفتول ذبوز ادلتفق     عليو، فالراجح سوقو نفق 
 (5)فبعده ادلشهور، فادلساكم     إف عدـ الًتجيح للتساكم

 كيعنوف بذلك أف يصحح أحد شيوخ ادلذىب :الذي جرى بو العمل: سادسا
ادلتأخرين قوال غَت مشهور كال راجح، فيفيت بو، كيعمل بو، كذبرم األحكاـ بناء على 

تصحيحو، كذلك مراعاة للعرؼ، أك ادلصلحة، أك ألف األخذ هبذا الرأم أرفق بالناس أك لدرء 
. مفسدة

                                                 

. 71-70النابغة الغالكم، بوطليحية ، ص  (1)
 ىو أمحد بن عبد العزيز أبو العباس السجلماسي اذلاليل العلم ادلتبحر،أخذ عن أمحد العمارم ادلصرم،كالشيخ زلمد بن : الهاللي(2)

شجرة : ينظر زلمد سللوؼ.عبد السالـ البناين كأيب سامل العياشي كغَتىم،كعنو أخذ التاكدم كغَته، لو نور البصر  مل أقف على كفاتو
 .355النور ص

(. 1/246)نور البصر، : اذلاليل  (3)
 ـ1984/ىػ1404 سنة1 دار الفكر بَتكت لبناف، طمنح اجلليل شرح سلتصر خليل: ، عليش(1/20)حاشية الدسوقي: الدسوقي  (4)
(.  1/45)مواىب اجلليل : ، احلطاب(1/20)
. 71-70بوطليحية ، ص: النابغة الغالكم ( 5)
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كإذا جرل العمل شلن يقتدل بو دبخالفة : (2) ادلسناكمقاؿ الشيخ: " (1)البناينقاؿ 
ادلشهور دلصلحة أك سبب، فالواقع يف كالمهم أنو يعمل دبا جرل بو العمل كإف كاف سلالفا 

. (3)"للمشهور
: قاؿ صاحب ادلراقي

 (4)كقدـ الضعيف إف جرل عمل     بو ألجل سبب قد اتصل
: فاعلم اآلف أنو يشًتط لتقدمي ما بو العمل مخسة أمور: " يقوؿ اذلاليل

.  ثبوت جرياف العمل بذلك القوؿ:أحدىا
.  معرفة زللية جريانو عاما أك خاصا بناحية من البلداف:ثانيها 
. معرفة زمانو: ثالثها 

 .معرفة كوف من أجرل ذلك العمل من األئمة ادلقتدل هبم يف الًتجيح: رابعها
 

                                                 

 ىو زلمد بن احلسن أبو عبد اهلل البناين،أخذ عن أمحد بن ادلبارؾ،كزلمد بن عبد السالـ البناين،كزلمد جسوس،كعنو الشيخ :البناني( 1)
،كشرح "الفتح الرباين فيما ذىل عنو الزرقاين"الرىوين،ك أمحد ابن الشيخ التاكدم،كعبد القادر شقركف،لو حاشية على شرح الزرقاين تسمى 

(. 4/125) ،الفكر السامي357شجرة النور ص: ،زلمد سللوؼ(6/91)األعالـ: خَت الدين الزركلي:ينظر.(ق1194ت)على مسلم

 ىو أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن زلمد بن زلمد بن أيب بكر الدالئي الشهَت بادلسناكم شيخ اجلماعة كعمدة ادلفتُت، :المسناوي (2)
أخذ عن كالده كعم أبيو زلمد ادلرابط كعبد القادر الفاسي كالشيخ اليوسي كغَتىم، كعنو زلمد الشرقي كزلمد جسوس كزلمد اليفرين 
كزلمد العلمي كزلمد ميارة الصغَت كزلمد بن محدكف البناين كابن زكرم كجلة، من تآليفو التحقيق يف بعض أىل النسب الوثيق، القوؿ 

. (ىػ1136)الكاشف عن أحكاـ االستنابة يف الوظائف، نصرة القبض كالرد على من أنكر مشركعيتو يف صالٌب النفل كالفرض كغَتىا،
. 333شجرة النور ص: زلمد سللوؼ: ينظر

الفتح الرباين فيما ذىل عنو الزرقاين مطبوع حباشية الزرقاين على ادلختصر، دار الفكر بَتكت لبناف : زلمد البناين  (3)
1978،(7/124 .)

زلمد كلد سيدس كلد حبيب الشنقيطي، توزيع . د:مراقي السعود دلبتغي الرقي كالصعود، ربقيق: عبد اهلل بن احلاج إبراىيم الشنقيطي  (4)
. 117ـ، كتاب االجتهاد يف الفركع ، ص2008/ىػ1429 سنة2دار ادلنارة للنشر كالتوزيع،ط
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. (1)" معرفة السبب الذم ألجلو عدلوا عن ادلشهور إىل مقابلو:خامسها
: كقد نظمها صاحب بوطليحية بقولو

شركط تقدمي الذم جرل العمل     بو أمور مخسة غَت مهل 
    بذلك القوؿ بنص احتمل        أكذلا ثبوت إجراء العمل                
معرفة الزماف كادلكاف          كالثاين كالثالث يلزماف                     

 أىال لالقتداء قوال كعمل    رابعها كوف الذم أجرل العمل    
 ( 2)  فإهنا معينة يف الباب       خامسها معرفة األسباب                 

. كموقف الشيخ اجلنتورم من األخذ بو القوؿ الضعيف  :المطلب الثاني
:  القول الضعيف/أ

 .(3)دليلو ىو ما قابل الراجح، كعلى ىذا فهو القوؿ الذم ضعف: القوؿ الضعيف
ىو الذم مل يكثر قائلو، كمل يصدر عن مجاعة، كيف الغالب يطلق على : القوؿ الشاذ

 .(4)مقابل ادلشهور كقد يطلق على مقابل الراجح
. ما خرج عن ادلذاىب األربعة: ك قيل

فاعلم أنو ال ذبوز الفتول كال : " فكل من الضعيف كالشاذ مرجوح، يقوؿ اذلاليل
.(5)"احلكم بادلرجوح، كىو شامل للشاذ كالضعيف باإلمجاع، حكاه القرايف يف غَت موضع   

                                                 

(. 1/262)نور البصر، : اذلاليل  (1)
. 124-123بوطليحية ، ص: النابغة الغالكم  (2)
. 65ص: ادلرجع السابق  (3)
، 1996/ىػ1417نظرية األحذ دبا جرل بو العمل، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ادلملكة ادلغربية: عبد السالـ العسرم (4)

. 43ص
(. 1/261)نور البصر، : اذلاليل  (5)
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يلـز القاضي ادلقلد إذا كجد ادلشهور أف ال خيرج عنو، فإف مل : " (1)قاؿ ابن فرحوف
يقف على ادلشهور من الركايتُت أك القولُت فليس لو التشهي كاحلكم دبا شاء منهما من غَت 

. (2)"نظر يف الًتجيح
. (4)"كأما الفتيا كاحلكم دبا ىو مرجوح فخالؼ اإلمجاع : " (3)القرايف قاؿ

تظافرت نصوص األئمة من األصوليُت : " (5)قاؿ أبو العباس سيدم أمحد بن زكرم
كالفركعيُت على امتناع الفتيا كالقضاء بالقوؿ ادلرجوح عند ادلفيت أك القاضي، فيتعُت 

. (6 )...."الراجح

                                                 

 ىو إبراىيم ابن الشيخ علي بن فرحوف أبو إسحاؽ ادلدين قاضي ادلدينة كعادلها،أخذ عن كالده كعمو كاإلماـ ابن عرفة : ابن فرحون(1)
كابن مرزكؽ اجلد كمجاعة،كعنو ابنو أبو اليمن كغَته لو شرح على ادلختصر الفرعي البن احلاجب كتبصرة احلكاـ يف أصوؿ األقضية كمناىج 

شجرة : زلمد سللوؼ:ينظر.(ق799ت)األحكاـ كالديباج ادلذىب يف أعياف علماء ادلذىب كمقدمة يف اصطالح ابن احلاجب كغَتىا 
 .222النور ص

ابن فرحوف تبصرة احلكاـ ،مطبوع هبامش فتح العلي ادلالك يف الفتول على مذىب االماـ مالك لعليش، دار الفكر بَتكت   (2)
 . 64ص (د،ت)لبناف

ىو شهاب الدين  أمحد بن إدريس أبو العباس القرايف الصنهاجي ادلصرم،أخذ عن مجاؿ الدين بن احلاجب كالعز بن عبد : القرافي( 3)
. ( ىػ 684ت)كغَتىا ،شهدت لو بالرباعة ك التفوؽ " الفركؽ"ك"الذخَتة "ك" التنقيح"السالـ كالفاكهاين كالبقورم، من مؤلفاتو 

(. 189-188)شجرة النور : ،زلمد سللوؼ128الديباج ص: ابن فرحوف:ينظر
 4اإلحكاـ يف سبييز الفتاكل عن األحكاـ كتصرفات القاضي كاإلماـ، دار البشائر اإلسالمية بَتكت لبناف، ط: شهاب الدين القرايف  (4)

. 93ـ، ص2009/ىػ1430سنة
 ىو أبو العباس أمحد بن زلمد بن زكريا لتلمساين عادلها كمفتيها، أخذ عن أئمة منهم ابن مرزكؽ احلفيد كقاسم العقباين :بن زكري (5)

كابن زاغوا كزلمد بن العباس، كعنو أئمة منهم أمحد بن طاع اهلل كالشيخ زركؽ كغَتىم ألف كتابا يف مسائل القضاء كالفتيا كلو فتاكل 
. 267شجرة النور ص: زلمد سللوؼ: ينظر. كثَتة

زلمد .ادلعيار ادلعرب كاجلامع ادلغرب عن فتاكل األندلس كادلغرب، خرجو مجاعة من الفقهاء بإشراؼ د: أمحد بن حيي الونشريسي  (6)
(. 12/8)حجي خليفة، دار الغرب اإلسالمي بَتكت لبناف،
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احلالؿ ضالة مفقودة، فيجتهد االنسياف يف ادلتفق عليو يف ادلذىب، : " قاؿ الزرقاين
فإف مل جيد فالقوم من اخلالؼ، فإف مل جيد فالشاذ من ادلذىب، فإف مل جيد فلينظر اخلالؼ 

. (1)"خارج ادلذىب، كال خيرج عن أقاكيل العلماء
فعند انعداـ األقواؿ ادلفىت هبا ففي األخذ بالضعيف كالشاذ خالؼ كبَت بُت أىل 

 .العلم

                                                 

-151ىػ، ص1309حاشية على خطبة ادلختصر هبامش كتاب نور البصر للهاليل، مطبعة فاس احلجرية: ناصر الدين اللقاين  (1)
152 .
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 :تحريم التساىل والتالعب بالفتوى
إف خطة االفتاء من أعظم اخلطط الشرعية، ك أككد الفركض الكفائية اليت أكليت 

اىتماما كبَتا، كذلك نظرا دلل يتوقف عليها من انتظاـ مصاحل العباد يف أمور دينهم كدنياىم، 
. ك من ادلعلـو أنو ال جيوز للمرء أف يقدـ على أمر حىت يعلم حكم اهلل فيو

ك من عرؼ . كاعلم أنو ال جيوز للمفيت أف يتساىل يف الفتول: " يقوؿ ابن فرحوف
. (1)"بذلك مل جيز أف يفيت ككذا احلاكم

كذلك قد يكوف بأف ال يتثبت كيسرع : "  يف معٌت التساىل(2)كيقوؿ ابن الصالح
. كردبا حيملو على ذلك تومهو أف االسراع براعة. بالفتول قبل استيفاء حقها من النظر كالفكر

كاإلبطاء عجز كمنقصة كذلك جهل، ك ألف يبطئ ك ال خيطئ أكمل من أف يعجل فَيِضلَّ 
كُيِضلَّ، كقد يكوف تساىلو كاضلاللو بأف ربملو األغراض الفاسدة على تتبع احليل احملظورة أك 

ادلكركىة كالتمسك بالشبو على من يرـك نفعو، أك التغليظ على من يريد ضره، كمن فعل ذلك 
. (3)"فقد ىاف عليو دينو 

:  يقوؿ صاحب البوطليحية
كمل جيز تساىل بالفتول     بل ربـر الفتول بغَت األقول 

                                                 

(. 1/74)تبصرة احلكاـ: ابن فرحوف   (1)
 ىو أبو عمر عثماف بن عبد الرمحن  ادلعركؼ بابن الصالح العامل باحلديث كرجالو، تفقو بأبيو كمسع من أيب ادلظفر بن :ابن الصالح (2)

السمعاين كابن عساكر كموفق الدين ادلقدسي كغَتىم، رحل إىل بغداد كمهذاف كنيسابور كحلب كبيت ادلقدس، كاستقر بدمشق كتوىل 
سَت أعالـ النبالء، : الذىيب: ينظر. (ق643ت)التدريس باألشرفية، من تآليفو آداب ادلفيت كادلستفيت كعلـو احلديث كاألماين كغَتىا

(23/140 .)
ـ، 1986/ىػ1407سنة1موفق عبد اهلل عبد القادر،مكتبة العلـو كاحلكم ط. آداب ادلفيت كادلستفيت ربقيق د: ابن الصالح  (3)

. 113ص
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 (1)ككل عامل بذاؾ عرفػػػػا     عن الفتاكل كالقضا صرفػػػػا
حىت أصبحت متمسكا دلن " من قلَّد عادلا لقي اهلل سادلا :" كقد شاع بُت الناس مقولة

. أراد أف ينحل يف دينو، فَتتكب احملظور كييتبع الرخص من غَت ما حاجة
: قاؿ صاحب ادلراقي

 (2)ك قوؿ من قلَّد عادلا لقى     اهلل سادلا فغَت مطلق
 

إذا تقرر منع الفتول كالعمل بغَت ادلشهور، كقوؿ بعضهم من قلَّد : " (3)قاؿ الوالٌب
عادلا لقى اهلل سادلا غَت مطلق، أم غَت باؽ على إطالقو بل يسلم إذا قلده يف الراجح أك 

الضعيف الذم أجلأتو إليو ضركرة زلققة يف نفسو مع سائر الشركط ادلذكورة، أك رجحو العامل 
. (4)"بو إذا كاف من أىل الًتجيح

لكن ىل يعمل بالضعيف أـ ال؟ 
كما أسلفنا الذكر على أف أكثر العلماء يركف عدـ جواز العمل بالضعيف، كذكر يف 

إال إذا كاف العامل بو رلتهدا . نشر البنود االتفاؽ على ذلك من أىل ادلذىب خالفا للقاضي
.  (5)مقيدا كرجح عنده فيعمل بو كيفيت

                                                 

. 65بوطليحية، ص: النابغة الغالكم  (1)
. 106مراقي السعود ، كتاب التعادؿ كالًتجيح ، ص: عبد اهلل بن احلاج إبراىيم الشنقيطي  (2)
 ىو أبو عبد اهلل زلمد بن حيي الوالٌب الشريف الشنقيطي خاسبة احملققُت، أخذ عن أعالـ  رحل كحج كدخل تونس :الوالتي (3)

ىػ كلقي من اإلقباؿ فوؽ ما يقاؿ كاجتمع يف رحلتو بكثَت من العلماء منهم الشيخ سامل بوحاجب كاعًتؼ كل منهما 1315سنة
بالفضل لصاحبو، كأخذ عنو مجاعة منهم الشيخ زلمد باش طبجي احلنفي، من تآليفو شرح على البخارم كشرح على فتح الودكد على 

. 435شجرة النور ص: زلمد سللوؼ: ينظر. مراقي السعود، كشرح على نيل السوؿ على مرتقى الوصوؿ كغَتىا
. 362ـ ، ص1992فتح الودكد على مراقي السعود، مراجعة بابا زلمد عبد اهلل، مطابع عامل الكتب الرياض السعودية: الوالٌب (4)
(. 2/275)، (د،ت ) احملمدية ادلغرب – نشر البنود على مراقي السعود، مطبعة فضالة : عبد اهلل بن ابراىيم العلوم الشنقيطي  (5)
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: قاؿ يف ادلراقي
كذكر ما ضعف ليس للعمل     إذ ذاؾ عن كفاقهم قد اضلظل 
بل للًتقي يف مدارج السسنا     ك حلفظ ادلدرؾ من لو اعتنا 

أك دلراعاة اخلالؼ ادلشتهر     أك ادلراعاة لكل ما سطر 
ككونو يلجي إليو الضرر        إف كاف مل يشتد فيو اخلور 

 (1)كثبت العزك كقد ربقق       ضرا َمْن الضر بو تعلقا
فال جيوز للمفيت أف يفيت بغَت ادلشهور، ألنو كما قاؿ : " ....قاؿ يف نشر البنود

اليتحقق الضركرة بالنسبة إىل غَته كما يتحققها لنفسو، كلذلك سدكا الذريعة : ادلسناكم
فقالوا سبنع الفتول بغَت ادلشهور خوفا أال تكوف الضركرة زلققة، ال ألجل أنو ال يعمل 

. (2)"بالضعبف، إذا ربققت الضركرة يوما ما
فيحـر على العامل اتباعهم، . ٍب حىت العامة إذا اعتادكا العمل بالضعبف ادلرة بعد ادلرة

 (3)كقد صرح بذلك مجاعة من أىل العلماء العاملُت كاألئمة احملققُت منهم الشيخ ابن سراج
إذا جرت عادة الناس بشيء كمل يكن متفقا على ربرديو، فليًتككوا كما ىم : " حيث فإنو قاؿ

                                                 

. 106مراقي السعود ، كتاب التعادؿ كالًتجيح ، ص: عبد اهلل بن احلاج إبراىيم الشنقيطي  (1)
(. 2/276)ادلرجع السابق، : عبد اهلل بن ابراىيم العلوم الشنقيطي  (2)
ىو أبو القاسم زلمد بن زلمد بن سراج الغرناطي مفتيها كقاضي اجلماعة هبا، أخذ عن ابن لب كاحلفار كابن عالؽ :  ابن سراج(3)

كمجاعة، كعنو أبو حيي بن عاصم كادلواؽ كغَتىم، لو تآليف منها شرح ادلختصر اعتمده ادلواؽ كأكثر من النقل عنو يف تآليفو، كلو فتاكل 
، أمحد (3/644)، معجم ادلؤلفُت248شجرة النور ص: زلمد سللوؼ: ينظر. (ىػ848ت)كثَتة نقل الونشريسي مجلة منها يف معياره

(. 2/204)نيل االبتهاج: بابا التنبكيت
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 يف غَت ما موضع من تاجو (1)، نقلو أبو عبد اهلل ادلواؽ"عليو كيفعل يف نفسو ما ىو صواب 
.  (3( )2)كإكليلو عن شيخو ادلذكور كسلمو، كنقلو العالمة الرىوين

: موقف الجنتوري من األخذ بالضعيف/ ب
من خالؿ تتبع النوازؿ يالحظ أف الشيخ اجلنتورم كاف يذىب إىل عدـ العمل 

بالضعيف إال إذا جرل بو عمل فيصَت مفىت بو، ككاف  يقتصر يف أجوبتو على ادلفىت بو من 
راجح أك مشهور أك ما جرل بو عمل، مع التصريح بذلك يف كثَت من األحايُت، ك لردبا يف 

: كمن األمثلة على ذلك.بعض الفتاكل يصرح بضعف القوؿ كأنو ال يفىت بو كمل يفت بو،
: (4)قولو يف باب التيمم 

". ففي ذلك قوؿ ضعيف كمل أفت بو أحدا فيما علمت " 
 ككذالك جوابو على مسألة صالة ركعيت الفجر دلن نسيهما بعد سالـ اإلماـ كقبل 

: طلوع الشمس حيث قاؿ

                                                 

 ىو زلمد بن يوسف أبو عبد اهلل العبدكسي الغرناطي الشهَت بادلواؽ احملقق النظار، أخذ عن جلة كأيب القاسم بن سراج ك :المواق ( 1)
التاج كاإلكليل شرح سلتصر "زلمد بن عاصم ك ادلنتورم، كعنو أخذ الشيخ الدقوف كأبو احلسن الزقاؽ، من تصانيفو 

نيل : ،أمحد بابا التنبكيت262شجرة النور ص: ،زلمد سللوؼ221توشيح الديباج ص: ،أمحد بابا التنبكيت:ينظر.(ىػ897ت)"خليل
(. 2/127)االبتهاج

ىو زلمد بن أمحد أبو عبد اهلل الرىوين شيخ اجلماعة،أخذ عن الشيخ التاكدم، كزلمد الورزازم، كزلمد البناين، كزلمد :الرىوني(  2)
اجلنوم كغَتىم، كعنو أخذ الشيخ اذلامشي بن التهامي كزلمد بن أمحد بن احلاج كغَتىم، لو حاشية على ميارة الكبَت كحاشية على شرح 

،الفكر 378،شجرة النور ص(6/17)األعالـ:أنظر.(ق1230ت)الزرقاين على خليل دلت على طوؿ باع كسعة اطالع
(. 4/129)السامي

رفع العتاب كادلالـ عمن قاؿ العمل بالضعيف اختيارا حراـ،ربقيق زلمد ادلعتصم باهلل البغدادم، دار : زلمد بن قاسم الفاسي  (3)
. 41ـ، ص1985/ىػ1406سنة1الكتاب العريب، ط

.  136كرقة  (ب  )نسخة   (4)
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". كبعد ففي ذلك قوؿ ضعيف كمل أفت بو أحدا فيما علمت كاهلل أعلم  " 
:  (1)كيف بعض ادلسائل يذكر ضعف القوؿ بعد إفتائو بادلشهور، كما يف مسألة احلجر

كبعد إذا مات احملجور مضت تصرفاتو على ادلشهورعند : كسئل عمَّا يظهر فأجاب" 
ابن القاسم، فكيف ما تصرؼ فيو بإذف حاجره من أب أك كصي أك حاكم فال ينبغي أف 

 ... ". خيتلف فيو، كما ذكره الفاسي ضعيف ال يعوؿ عليو
كلردبا صلد يف نوازلو إدراجو لبعض أجوبة علماء آخرين شلا يؤيد رأيو يف عدـ األخذ 

: (2)بالضعيف، كما كرد يف نوازلو
 أسئلة (3)سئل العالمة الفريد اجلهبيذ أيب عبد اهلل سيدم سعيد اجلزائرم عرؼ بقدكرة

. سبعة فأجاب عنها كلها
كىل إف كجد يف ادلسألة قوؿ شاذ يفىت بو أـ ال؟ كىل يفسق : فمن ذلك قوؿ السائل

من يفيت بالشاذ أـ ال؟ 
ادلقرر بُت العلماء قاطبة أف الفتول كاحلكم بُت الناس ال جيوز إال بادلشهور : قلنا

خصوصا يف ىذه األزمنة ادلتقاصرة، اليت يعجز فيها عن كالـ العلماء فضال عن الًتجيح فضال 
كأف  : عن االجتهاد ادلطلق، كقد استنبط منع احلكم ك الفتول بغَت ادلشهور من قولو تعاىل

.   (4)ىذا صراطي مستقيما فاتبعوه كال تتبعوا السبل فتفرؽ بكم عن سبيلو
                                                 

.  37-36كرقة  (ب  )نسخة   (1)
.  39كرقة  (أ  )نسخة   (2)
ىو أبو عثماف سعيد بن ابراىيم قدكر اجلزائرم مفتيها كعادلها، أخذ عن سعيد ادلقرم كادلطماطي، كعنو ابنو زلمد : سعيد قدكرة (3)

شرح السلم كشرح الصغرل كشرح خطبة : كعيسى الثعاليب كحيي الشاكم كزلمد بن امساعيل مفيت اجلزائر كغَتىم، من تآليفو
 . 309شجرة النور ص: زلمد سللوؼ: ينظر. (ىػ1066ت)اللقاين

. 152اآلية: سورة األنعاـ  (4)
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:  (1)كصلده مرَّات يتعجب من عدـ التنبيو على ادلشهور كما يف باب الوكالة
ادلشهور كادلعموؿ بو من قوؿ ابن القاسم يف ادلدكنة كالعتبية ال : كقاؿ يف جواب لو

نعم إف كاف لو ميل . تلحقو هتمة ك ال يظن بو توليج سواء كاف لو ميل كزلبة للمقر لو أـ ال
 من أجوبة ىؤالء الشيوخ كعدـ تنبيههم على زلت أتعجبكما ......حللف ما كاف ذلك

. مذىب ابن القاسم ادلشهور لو يف ادلدكنة ك العتبية
كما أنو كاف إف كجد ما خيالف  ادلفىت بو بالغ يف النكَت عليو ك أغلظ القوؿ دلن حكم 

 ادلذكورة يف النوازؿ كاليت ردَّ فيها على من أفىت بذلك من قضاة المسائل العشرينبو، كلعلَّ 
. بلده كغَتىم أبلغ دليل على عدـ قبولو الفتيا بالقوؿ الضعيف

:  ما يلي(2 )(أ)جاء يف ادلسألة الرابعة من النسخة 
شلا جرل بو عمل قضاة أىل بلدنا أهنم : تنبيو: " فأجاب عنها رضي اهلل عنو دبا نصو

فعلم منو أف ..... حيكموف للوصي دبحاسبة زلجوره يف طلوعو كىبوطو، كحفظو كحراستو 
الوصي الغٍت مل يقل أحد ال داخل ادلذىب كال خارجو بأنو من أحكامهم بأنو يأكل من ماؿ 

إىل أف قاؿ فقد باف لك أف من أحكامهم يف ىذا الباب ما ىو خارؽ إلمجاع كما .....يتيمو
". كما ىو شاذ يف مذىبو(3)ىو خالؼ مذىب مالك

كال يرل جواز العمل القوؿ الضعيف كل ىذا يؤكد أف اجلنتورم يف منهجو ال يعتد ب
. كاإلفتاء بو، بل كاف ينكر على من يفعل ذلك

                                                 

.  71كرقة  (ب  )نسخة   (1)
.  107كرقة  (أ  )نسخة   (2)
ىػ،أخذ عن ابن شهاب كالزىرم كابن ادلنكدر، كأخذ عنو 93 ىو مالك بن أنس أبو عبد اهلل األصبحي، إماـ دار اذلجرة كلد :مالك( 3)

ترتيب : القاضي عياض: ينظر.(ىػ179ت)ابن ادلبارؾ كابن كىب كابن القاسم كابن ادلاجشوف كغَتىم ،ألف كتاب ادلوطأ
. 52شجرة النور ص: ، زلمد سللوؼ56الديباج  ص: ،ابن فرحوف(1/85)ادلدارؾ
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 :ما بو الفتوى منهجو في التعامل مع: المطلب الثالث
لقد ضلى الشيخ اجلنتورم رمحو اهلل تعاىل منحى مجاىَت العلماء من اتباع الراجح 

. كادلشهور يف القضاء كالفتيا 
كلعل ادلتتبع لنوازلو يرل يف كثَت من ادلسائل ارتكاز الشيخ على سلتصر العالمة خليل 

َ ىذا األخَت أنو قد اقتصر فيو على ادلفىت بو حيث يقوؿ مبينا : " بن إسحاؽ اجلندم، إذ بُتَّ
. (1)"دلا بو الفتول

 صاحب الدرر (2)كما أف اعتماده على من سبقو من النوازليُت كاإلماـ ادلازكين
 ،(4) صاحب النوازؿ، تلميذ ابن عرفة(3)ادلكنونة، كاإلماـ الربزيل

إمنا يعترب من أحكاـ قضاة العصر ما ال : " حيث يقوؿ ىذا األخَت أم ابن عرفة
. (1)"خيالف ادلشهور يف ادلذىب

                                                 

. 21 ص،ـ2006 سنة1سلتصر، شركة القدس للتصدير الدراسة القاىرة ط:  خليل بن إسحاؽ (1)
عن ابن مرزكؽ احلفيد كقاسم العقباين كابن زاغو  \ ىو أبو زكرياء حيي بن موسى ادلغيلي ادلازكين قاضيها كعادلها، أخ: المازوني (2)

، [ق884ت]كزلمد بن العباس، ألف النوازؿ ادلشهوررة مجع فيها فتاكل ادلتأخرين من علماء تونس كجباية كتلمساف كاجلزائر كغَتىم، 
. . 265شجرة النور، ص: زلمد سللوؼ: ينظر

ىو أبو القاسم بن أمحد الربزيل  البلوم القَتكاين ٍب التونسي مفتيها كإمامها باجلامع األعظم ، أخذ عن ابن عرفة، كابن : البرزلي(  3)
مرزكؽ اجلد ،ك أبو احلسن البطرين ،ك غَتىم ،ك عنو أخذ ابن ناجي ك حلولو كالرصاع كغَتىم لو ديواف كبَت يف الفقو ك احلاكم يف 

،الضوء الالمع ألىل القرف التاسع 245شجرة النور ص: ،زلمد سللوؼ:ينظر.(ىػ844أك843أك841)النوازؿ اختلف يف سنة كفاتو 
(. 2/17)نيل االبتهاج: ،أمحد بابا التنبكيت(11/189)ـ1992سنة1للسخاكم،دار اجليل بَتكت لبناف ط

ىو زلمد بن زلمد بن عرفة أبو عبد اهلل الورغمي التونسي،من كبار األئمة يف زمانو ،أخذ عن جلة منهم ابن عبد السالـ :  ابن عرفة(4)
أمحد :ينظر.(ىػ803ت)كغَتىا"احلدكد الفقهية"ك"ادلختصر"كابن ىاركف كغَتىم ،كعنو الربزيل كابن ناجي كابن فرحوف كغَتىم من تصانيفو

(. 2/127)نيل االبتهاج: ،أمحد بابا التنبكيت227شجرة النور ص: ،زلمد سللوؼ243-239توشيح الديباج ص: بابا التنبكيت
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فاعتماد اجلنتورم على ىؤالء اجللة من العلماء كأضراهبم، جيعلو ينحى منحاىم يف 
فتاكيو كاعتماده على ما بو الفتول دكف غَته، ك نستشف ذلك من خالؿ ذكر بعض النماذج 

. من شىت أبواب نوازلو
:   (2)جاء يف النوازؿ

كسئل عمن أعمر عمرل على أكالده من الذكور كاألمي من البنات عمرل استغالؿ " 
فعلى ادلشهور : فأجاب.....كانتفاع مدة حياهتم ٍب على أعقاهبم ٍب أعقاب أعقاهبم ما تناسلوا

....". فإف العمرل ترد للمعمر
:   (3)جاء يف النوازؿ

رفعت النازلة إيلَّ فأفتيت هبا بإعماؿ قوؿ ابن زلمد، ٍب ذىب ابن علي إىل علماء " 
فأفتوه بقسمة ذلك على الرؤكس، كاستدلوا على ذلك دبسألة الرحا . فاس كتلمساف كغَتىم

فإف مسألة العمرل مل يذكر : فأجبتهم...... كولده كمل يعّينهم: عند احلطاب عند قوؿ خليل
فيها حكم األعقاب ال بالتسوية كال بالتفضيل، كال أف يبقى نصيب كل منهم لولده، كما 

". ذكره ابن رشد فيها ىو ادلشهور
:   (4)جاء يف النوازؿ

يقضى بقطع ما أضر من شجرة أم من أغصاهنا جبدار جلار : كسئل عما يظهر فأجاب
إف ذبددت تلك الشجرة كإال بأف كانت أقدـ من اجلدار كالسابقة فقوالف بالقطع دلطرؼ 

. كعدمو البن ادلاجشوف كالراجح منها القطع
:   (1)جاء يف النوازؿ

                                                                                                                                                                  

. 119ـ، ص2007/ىػ1428سنة1صناعة الفتول كفقو األقليات، دار ادلنهاج بَتكت لبناف،ط: عبد اهلل بن بية  (1)
.  110كرقة  (ب  )نسخة   (2)
. 111 -110كرقة  (ب  )نسخة   (3)
.  54كرقة  (ب  )نسخة   (4)
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الذم ذبب بو : كسئل رمحو اهلل تعاىل عمن يريد السفر بزكجتو فهل لو ذلك، فأجاب
الفتول أف الزكجة قبل الدخوؿ ذلا االمتناع من السفر مع زكجها حىت تقبض ما حل من 

. الصداؽ سواء كاف الزكج مليا أك معدكما
:   (2)جاء يف النوازؿ

كبعد فال غبار على الصدقة حبسب صدؽ الوثيقة كحيث رجع الشاىداف : فأجاب
كاعًتفوا بالكذب فادلرجع يف ذلك إىل مقتضى الشرع كىو أهنا إف كانت رشيدة فالصدقة 

ماضية ال رجوع ذلا فيها، فإف حيزت كلو بغَت إذهنا صحت فكيف كقد أذنت إذ ال يشًتط 
. يف اذلبة التحويز، كجيرب عليها الواىب إف امتنع ىذا كلو على ادلشهور

:   (3)كمن نوازؿ البيوع 
كسئل عن قاض باع عن مدين غائب ملكا لو يف دين ثابت عليو يف التدليل بعد أف 

إذا ثبتت الزيادة بشاىد فأعلى السيما حيث كاف : ابن زبَت: زاد فيو آخر زيادة فأجاب
القاضي ىو الذم توىل ذلك أك أمر بو فإف الغنب يقـو بو الغائب كحيث كجب القياـ بو 

فادلشهور الذم جرل بو العمل من أقواؿ ثالثة أف البيع يفسخ مامل يفت دبفوت، كحيث فات 
. قضي بالزيادة على ادلشًتم، كأجاب العالمة اجلنتورم بعده اجلواب صحيح

                                                                                                                                                                  

.  82كرقة  (ب  )نسخة   (1)
.  126كرقة  (ب  )نسخة   (2)
.  43كرقة  (ب  )نسخة   (3)
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   منهج الشيخ الجنتوري في التعامل مع النصوص:المبحث الثاني

يتعُت على كل من تبوأ منزلة الفتول أف يكوف زليطان بادلذىب كنصوصو كأقوالو، حىت 
يتسٌت لو معرفة ادلسائل ك إحلاؽ الفركع باألصوؿ، كمن خالؿ دراسة نوازؿ صلد أف الرجل 

على اطالع كبَت بنصوص ادلذىب، كقبل التطرؽ إىل كيفية تعاملو مع النصوص أريد أف أعرج 
. أكال على مفهـو  النصوص، كثانيا على ضوابط األخذ من الكتب كاألقواؿ

 مفهـو النصوص كأسباب تعدد األقواؿ كالركايات كضوابط األخذ هبا :المطلب األول
 :تعريف النص/ أ

. (1) كاصل النصَّ أقصى الشيء كغايتو، ٍب مسي بو ضرب من السَت السريع:اللغة
ك النص فيو ثالث اصطالحات، قيل ما : "  يقوؿ القرايف يف تعريف النص:اصطالحا

دؿَّ على معٌت قطعا كال حيتمل غَته قطعا كأمساء األعداد، كقيل ما دؿَّ على معٌت قطعا كإف 
، كقيل ما دؿَّ على معٌت كيف ما كاف، كىو غالب  احتمل غَته كصيغ اجلموع يف العمـو

. (2)"استعماؿ الفقهاء
تلك األقواؿ كالركايات ادلنقولة عن اإلماـ : كعليو يفهم أف النصوص يف ادلذىب ىي

. مالك كأصحابو شلن سار على قواعده
: كيرجع ذلك لعدة أسباب نذكر منها: أسباب تعدد األقوال والروايات/ب
دلا جاء عصر التالميذ اختلفوا يف استنباطهم :  اختالؼ التالميذ يف االستنباط:أوال

اختالفان كثَتا، كأضيفت أقواذلم التيس مل يعرؼ دلالك فيها رأم إىل ادلذىب، بل أضيفت 

                                                 

(. 7/74)لساف العرب : ابن منظور  (1)
ـ، 1973 سنة1شرح تنقيح الفصوؿ يف احملصوؿ، ربقيق طو عبد الرؤكؼ، دار الفكر بَتكت لبناف، ط: شهاب الدين القرايف  (2)

 .18ص
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بعض األقواؿ اليت خالفوا فيها شيخهم فيما علم لو فيو رأم إىل ادلذىب، ألهنا مبنية على 
. أصولو كمنهاجا

 كاف اإلماـ مالك كغَته من اجملتهدين يعيد النظر يف فتاكيو، كلما أعيد عرض :ثانيا
القضية، حىت تعدد الركايات كالسماعات، خاصة كأف مالك مل تكن صلتو تتقطع بتالميذه 

برحيلهم عنو، فقد كانوا يكتبوف إليو سائلُت كيكتب إليهم رليبا موضحا، كما قاؿ 
.  (2)"كنت عند ابن القاسم كجوابات مالك ترد عليو: " (1)سحنوف

 اىتماـ تالمذتو جبمع مركياتو، فقد عاش مالك فًتة طويلة، أدرؾ هبا أربعة عشر :ثالثا
 ألف مساعو عن مالك (3)فهذا ابن كىب. خليفة، فكاف التالميذ يكتبوف كل ما يفوه بو اإلماـ

.  (4)كمل يكن مالك يتكلم بشيء إال كتبو ابن كىب....ثالثُت كتابا
كقد بلغ ما أماله مالك يف مذىبو ضلوا من مائة كمخسُت رللدا يف األحكاـ  الشرعية، 

. (5)فال يكاد يقع فرع إال كيوجد فتيا
 
 

                                                 

 ىو عبد السالـ سحنوف بن سعيد بن حبيب أبو سعيد التنوخي القَتكاين ، أخذ العلم من مشايخ القَتكاف ،كمسع من ابن :سحنون ( 1)
القاسم كابن كىب كأشهب،كعنو ابنو زلمد كابن عبدكس كغالب كغَتىم كاف ثقة حافظا للعلم كمدكنتو عليها االعتماد يف ادلذىب 

.  69شجرة النور ص: ،زلمد سللوؼ(1/339)ترتيب ادلدارؾ : القاضي عياض: ينظر.(ىػ240ت)
 (. 242 ك3/232)ترتيب ادلدارؾ : القاضي عياض (2)
 ىو عبد اهلل بن كىب بن مسلم أبو زلمد القرشي موالىم ، مجع بُت الفقو كاحلديث أثبت الناس يف اإلماـ مالك،ركل : ابن وىب(3)

عن الليث كابن أيب الذئب ك السفيانُت ك مالك ك بو تفقو ،صحبو عشرين سنة لو تآليف حسنة منها مساعو عن مالك كموطأه الكبَت 
: ،ابن فرحوف(3/228)ترتيب ادلدارؾ: القاضي عياض:ينظر.(ىػ197ت)كموطأه الصغَت كغَت ذلك ركل عنو سحنوف كأصبغ كمجاعة 

. 59شجرة النور ص: ،زلمد سللوؼ214الديباج ص
(. 4/46)ترتيب ادلدارؾ: القاضي عياض (4)
(. 1/33 )ـ،2008سنة3زلمد حجي دار الغرب اإلسالمي تونس ط.د/ الذخَتة، ربقيق: شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف( 5)



 منهج الشيخ يف نوازله : ثانيالفصل ال                                                                             منهج الفتوى عند اجلنتوري من خالل نوازله
 
 

75 

 

 تعدد األصناؼ من التالميذ أثر كبَت يف إكثار صور ادلسائل اليت تكلم فيها :رابعا
. (1)األماـ

كدلا جاء عصر ادلخرجُت كاف البد أف زبتلف أقيستهم، على ادلسائل  :خامسا
 .(2)كخيتلفوا يف إدراؾ كجوه ادلصاحل اليت أفتوا على أساسها. ادلنصوص عليها
 اختالؼ شارحي ادلدكنة عند شرح مسألة من مسائلها، إما باختالؼ تأكيلها :سادسا

أك بسبب اختالؼ نظرىم يف األدلة، كقد تباينت آراء العلماء يف شرح ادلدكنة ىل يعدُّ قوال 
 (3)داخل ادلذىب أك ال؟

 ك يتزعمو ابن عبد السالـ ، حيث يرل  أنو  ال يعدُّ قوالن، كتبعو على :فالرأي األول
.ذلك اذلاليل  

:  كيقوؿ صاحب البوطليحية
فاخللف بُت شارحي ادلدكنة     ليس بنص عند من قد دكنو 

( 4)ألنو يرجع للتصور       فعده قوال من التهور

 البن احلاجب ككثَت من ادلتأخرين، كيرل ىؤالء أنو يعدُّ قوالن يف ادلذىب، ألف :والرأي الثاني
. االختالؼ يف التصوير آيل إىل االختالؼ يف التصديق

 
 
 

                                                 

 . بتصرؼ49اصطالح ادلذىب، ص: زلمد أبراىيم علي.د( 1)
 .26نظرية األحذ دبا جرل بو العمل، ص :  عبد السالـ العسرم(2)
 . كما بعدىا بتصرؼ 26نظرية األحذ دبا جرل بو العمل ، ص:  عبد السالـ العسرم(3)
 .118بوطليحية ، ص: النابغة الغالكم (4)
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كتصَت مفهوماهتم منها : "  حيث قاؿ(1)كلقد تابع هبذا القوؿ خاسبة احملققُت الشيخ عليش   
أقواال يف ادلذىب يعمل كيفىت كيقضى بأيها استوت، كإال فبالراجح أك األرجح، كسواء كافقت 

 . (2)"أقواال سابقة عليها منصوصة ألىل ادلذىب أك ال كىذا ىو الغالب 
كعلى ىذا القوؿ األخَت كثرت األقواؿ كالنصوص يف ادلذىب، نظرا لكثرة من شرح ادلدكنة    

  (6) كابن أيب زيد كابن الصائغ(5) كابن بشَت(4) كاللخمي كابن زلرز التونسي(3)كابن يونس
 

                                                 

ىو أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن زلمد عليش الطرابلسي الدار ادلصرم القرار شيخ ادلالكية كمفتيها، أخذ عن األمَت :  عليش(1)
الصغَت كمصطفى البوالقي كمصطفى السلموين كيوسف الصاكم كغَتىم، زبرج عليو علماء األزىر طبقات متعددة، من تآليفو شرح على 

زلمد : ينظر. (ىػ1299ت)ادلختصر كحاشية عليو، كشرح رلموع األمَت كحاشية عليو، كلو فتاكل رلموعة يف رللدين كغَت ذلك،
 .  385شجرة النور ص: سللوؼ

 (.1/22)منح اجلليل شرح سلتصر خليل:   عليش(2)
ىو زلمد بن عبد اهلل بن يونس أبو بكر التميمي الصقلي،فقيو إماـ فرضي، من أئمة الًتجيح يف ادلذىب ادلالكي كمن : ابن يونس( 3)

الديباج : ،ابن فرحوف:ينظر.(ق451ت)عليو اعتماد الطلبة كألف كتابان يف الفرائض"اجلامع "ادلالزمُت للجهاد،من تصانيفو كتابو 
(  5/148)،معجم تراجم ادلؤلفيُت التونسيُت111شجرة النور ص: ،زلمد سللوؼ240ص

ىو عبد الرمحن بن زلرز أبو القاسم القَتكاين ، مقرئ فقيو ملم دبسائل اخلالؼ كلو عناية باحلديث،تفقو بأيب عمراف :  ابن محرز(4)
كألف تعليقا على ادلدكنة يسمى التبصرة " القصد كاإلجياز"الفاسي ك القابسي كأيب بكر بن عبد الرمحن،من تصانيفو كتاب 

نيل : ،أمحد بابا التنبكيت110شجرة النور ص: ،زلمد سللوؼ(8/68)ترتيب ادلدارؾ: القاضي عياض:ينظر(ىػ450ت)
 .(2/28)االبتهاج

ىو إبراىيم بن عبد الصمد بن بشَت أبو الطاىر التنوخي ادلهدكم، العامل اجلليل أخذ عن السيورم كغَته، ألف كتاب :  ابن بشير(5)
شجرة : ،زلمد سللوؼ142الديباج ص: ابن فرحوف:ينظر.(ىػ526ت)كغَتىا" التذىيب على التهذيب"ك "التنبو على مبادئ التوجيو"

. 126النور ص
ىو عبد احلميد بن زلمد أبو زلمد القَتكاين ادلعركؼ بابن الصائغ  احملقق الفهامة  تفقو بأيب حفص العطار كابن زلرز : ابن الصائغ( 6)

ك السيورم كغَتىم،كبو تفقو ادلازرم كأبو احلسن احلويف كغَتىم لو تعليق مهم على ادلدكنة كمل فيو الكتب اليت بقيت على 
. 117شجرة النور ص: ،زلمد سللوؼ52الديباج ص: ابن فرحوف:ينظر.(486ت)التونسي
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.  كغَتىم(1)كعياض
 :ضوابط األخذ باألقوال والكتب/ ج

لقد جعل العلماء منهجا خاصا لألخذ باألقواؿ كالكتب كما يعتمد منها كما ال 
يعتمد، كذلك حفاظا على حياض الشريعة السمحاء، كحفاظا على مصداقية ك أمانة النقل، 

. حىت ال يتكلم من شاء دبا شاء
حاصل األمر يف الكتب اليت يعتمد عليها أهنا تطلب فيها عند العامل : " يقوؿ اذلاليل

: هبا كادلفيت كاحلاكم، أمراف
 صحة الكتاب إىل مؤلفو،  :أحدىما
صحة ادلادة الفقهية اليت تضمنها الكتاب، كىذا يعرؼ دبوافقتو دلا جرل بو : وثانيهما

" العمل
أما األكؿ فيثبت بركايتو مساعا بسند صحيح كىو األصل، كدبا تنزؿ منزلتو كىو اشتهار 

. الكتاب بُت العلماء معزكا للمؤلف كتواطأ نسخو شرقا كغربا
. (2)أما الثاين فيثبت دبوافقتو دلا جيب بو العمل، كقد تقدـ بأقسامو األربعة

كعلى ىذا ربـر الفتول من الكتب الغريبة اليت مل تشتهر، : " ... كيقوؿ اإلماـ القرايف
حىت تتظافر عليها اخلواطر، كيعلم صحة ما فيها، ككذلك الكتب احلديثة التصنيف إذا مل 

                                                 

ىو عياض بن موسى بن عياض بن عمركف أبو الفضل اليحصيب السبيت ادلالكي ،إماـ أىل احلديث يف زمانو ،كيل قضاء :  عياض (1)
، 168الديباج ادلذىب ص: ابن فرحوف: ينظر.(ىػ544ت)" ترتيب ادلدارؾ : القاضي عياض"ك"الشفاء"سبتة ٍب غرناطة ،من تصانيفو 

ـ 1983،ادلرقبة العليا،أليب احلسن النبهاين،ربقيق جلنة إحياء الًتاث العريب،دار اآلفاؽ بَتكت140شجرة النور ص : زلمد سللوؼ
  .151ص

 (.1/249)نور البصر، :  اذلاليل( 2)
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يشتهر عزك ما فيها من النقوؿ إىل الكتب ادلشهورة، أك يعلم أف مصنفها كاف يعتمد ىذا 
. (1)"النوع من الصحة، كىو موثوؽ بعدالتو 

                                                 

 .244اإلحكاـ يف سبييز الفتاكل عن األحكاـ، ص: شهاب الدين القرايف (1)
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الشيخ اجلنتورم كمنهجو يف التعامل مع النصوص : المطلب الثاني
على كفق ادلنهج السابق الذم قرره العلماء يف األخذ باألقواؿ كالكتب سار الشيخ 

اجلنتورم، حيث يالحظ يف نوازلو عدـ خركجو عن الكتب ادلشهورة كأقواؿ العلماء ادلعتدِّ هبم 
كاف رمحو اهلل لو ركاية : " يف ادلذىب، كيف ذلك يقوؿ جامع فتاكيو تلميذه ادلسعدم اجلرارم

كدراية، كحفظ كيستحظر بقوؿ ابن عبد السالـ كابن عرفة كالشيخ خليل يف التوضيح، كمن 
كادلواؽ ك األجهورم كغَتىم على ظهر قلب، . بعدىم كالشارح الكبَت كابن غازم كاحلطاب

. (1)"كيبحث معهم يف نقوذلم كدييز بُت الصحيح كالسقيم
كبعد فال ذبوز الفتول هبذه : " كما أف لو جوابا يف نوازلو يدؿ على منهجو حيث قاؿ

الكتب كضلوىا، كقد منع الناس قدديا الفتول بتبصرة اللخمي ألهنا مل ترك عنو مع شهرة النسبة 
كصحة النقل، فما بالك بالفتاكل ادلنسوبة لألئمة كمل توجد ركاية صحيحة يعتمد عليها إال 

. (2)"النسبة فقد تصح كقد ال تصح
كإمنا تسوغ  الفتول بالكتب الغَت الثابتة الركاية : "....كجاء يف نوازؿ اذلبة كالصدقة

للفقهاء الذين ال تزرم هبم النقوؿ لعلمهم بالقواعد كالقوانُت، فما كجدكه خارجان عن ادلذىب 
. (3 )...."تركوه كنبهوا عليو، كما ذلك بتبصرة اللخمي

كما سلف الذكر أف اجلنتورم قد اعتمد على قدر كبَت من النصوص ك األقواؿ 
ادلعتمدة يف ادلذىب، كمن خالؿ مالحظة ىذه النصوص  ديكن تقسيمها إىل ثالث 

: رلموعات
                                                 

 .2كرقة (أ)نوازؿ ، النسخة : اجلنتورمعبد الرمحن ( 1)
 .27كرقة (ب)نوازؿ ، النسخة : اجلنتورمعبد الرمحن (2)
 .ادلصدر السابق( 3)
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 كأقصد هبا ما قبل ابن احلاجب، كىي تشمل كال من ادلدكنة :المجموعة األولى
كالنوادر كالزيادات، (2) كابن رشد كأيب احلسن الزركيلي(1)كشركحها كاللخمي، كابن ادلواز

. كالرسالة كبعض شركحها، ك سلتصر ادلتيطية كغَتىا من الكتب

                                                 

 ىو زلمد بن إبراىيم بن زياد أبو عبد اهلل السكندرم ادلعركؼ بابن ادلواز اإلماـ الفقيو ، تفقو باف ادلاجشوف كابن عبد : ابن المواز(1)
كىي من أجل كتب ادلالكية رجحها القابسي على "ادلوازية"احلكم كاعتمد أصبغ،كركل عنو ابن قيس كابن مطر ك غَتىم من تصانيفو

شجرة : ،زلمد سللوؼ166الديباج ص: ،ابن فرحوف(4/168)ترتيب ادلدارؾ: القاضي عياض:ينظر.(ىػ281أك269ت)سائر األمهات
.  68النور ص

ىو القاضي علي بن زلمد بن عبد احلق أبو احلسن الزركيلي عرؼ بالصغَت مصغرا كمكربا،أخذ عن جلة : أبو الحسن الزرويلي( 2)
منهم راشد بن أيب راشد كابن مطر األعرج كإبراىيم التسويل،قيدت عنو تقاييد على التهذيب ك الرسالة كلو فتاكم قيدىا عنو 

نيل : ،أمحد بابا التنبكيت215شجرة النور ص: ،زلمد سللوؼ (238-2/237)الفكر السامي:ينظر.(ىػ719)تالمذتو
(.  2/93)االبتهاج
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 كأقصد هبا ابن احلاجب فما بعده، كىي تشمل كال من التوضيح يف شرح :المجموعة الثانية
، كابن غازم يف تكميل التقييد، (1)جامع األمهات، كسلتصر خليل ك شركحو، كالشامل لبهراـ
.، ككتب العمل الفاسي(2)، كابن عرفة، كالتبصرة البن فرحوف ، كمسائل ابن مجاعة  

 كتضم ىذه اجملموعة عددا من كتب النوازؿ مثل ادلعيار ادلعرب :المجموعة الثالثة
، كنوازؿ (3)ىالؿ للونشريسي، كفتاكل الربزيل، كالدرر ادلكنونة يف فتاكل مازكنة، كنوازؿ ابن

 كغَتىا (4)ابن سهل
 :نماذج نصوص المجموعة األولى

: (5)يف باب ادلدياف ك احملجور

                                                 

 ىو قاضي القضاة تاج الدين هبراـ بن عبد اهلل بن عبد العزيز أبو البقاء الدمَتم،حامل لواء ادلذىب ادلالكي دبصر أخذ عن : بهرام(1)
شرح " الشامل"الشيخ خليل تآليفو ك بو تفقو ، كعنو أخذ األقفهسي كعبد الرمحن البكرم كالشمس البساطي كغَتىم ، من تصانيفو 

حسن احملاضرة للسيوطي ربقيق زلمد أبو الفضل :ينظر.(ىػ805ت)ادلختصر ثالث شركح كبَت ككسيط كصغَت كاشتهر الصغَت، كغَتىا 
نيل : ،أمحد بابا التنبكيت239شجرة النور،ص: ،زلمد سللوؼ(1/383)ـ 1998إبراىيم،دار الغرب اإلسالمي بَتكت لبناف

(.  1/160)االبتهاج
 ىو أبو حيي أبو بكر بن القاسم ابن مجاعة اذلوارم اإلماـ العندة،أخذ عن أئمة منهم ابن دقيق العيد، كعنو ابن عبد :ابن جماعة( 2)

-205شجرة النور، ص: زلمد سللوؼ: ينظر. (712ت)ألف يف البيوع تأليفا، كقد شرحو القباب كنظمو العياشي،. السالـ كغَته
206  .

 ىو أبو اسحاؽ ابراىيم بن ىالؿ السجلماسي التفنن النظار،أخذ عن عن القورم كابن ىالؿ كغَتمها، لو نوازؿ كفتاكل :ابن ىالل( 3)
شجرة النور، : زلمد سللوؼ: ينظر. (ىػ910ت)مشهورة، كالدر النثَت على أجوىب  أيب احلسن الصغَت كشرح على ادلختصر كغَتىا

. 269-268ص
 ىو أبو األصبغ القاضي عيسى بن سهل القرطيب الفقيو النوازيل،تفقو بأيب عبد اهلل بن عتاب كالزمو كعن ابن قطاف كحاًب :ابن سهل( 4)

الطرابلسي، كأجازه ابن عبد الرب كاف حيفظ ادلدكنة كادلستخرجة، كعنو مجاعة منهم القاضي أبو زلمد بن منظور كأبو اسحاؽ بن جعف 
.   122شجرة النور ص: زلمد سللوؼ: ينظر. (486ت)كغَتىم، ألف كتاب األعلم بنوازؿ األحكاـ عوؿ عليو شيوخ الفتيا كاحلكاـ

.  47كرقة  (ب  )نسخة  (5)
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 يف رجل لو دين غلى غائب يريد الشخوص وفي مختصر المتيطية: كسئل فأجاب"
". كهبذا جرل العمل كالفتول عند ادلوثقُت كاهلل أعلم.....إليو فيقتضي إليو دينو 

: (1)كجاء يف باب العتق
كىل الطوؿ أف يشتهر باحلرية كثبتت لو أحكامها بالوراثة أك ديضي أربع سنُت، ".... 

 ". (2)قوالف البن القاسم كابن عبد احلكم
: (3)كجاء يف باب احلبس

 
....". ككذلك أف من مات منهم: قاؿ مالك يف كتاب ابن مواز: في النوادرقاؿ " 

: (4)كقاؿ
كإمنا توقفت يف اآلخر الذم مجع فيو الضمَت ككجو توقفي قوؿ ابن رشد يف "

كأما إذا قاؿ حبست على أكالدم ذكراهنم كإناثهم كمل : كنصو.. المقدمات الممهدات
يسمهم بأمسائهم ٍب قاؿ كعلى أعقاهبم، فالظاىر من مذىب مالك رمحو اهلل تعاىل أف أكالد 

". البنات
: (5 )كقاؿ

                                                 

.  104كرقة ( ب ) نسخة  (1)
ىو أبو زلمد عبد اهلل بن عبد احلكم بن أعُت الفقيو احلافظ، مسع الليث كابن عيينة كعبد الرزاؽ كالقعنيب كابن : ابن عبد الحكم( 2)

ذليعة، أفضت لو الرئاسة دبصر بعد أشهب، ركل عن مالك ادلوطأ ككاف من أعلم أصحابو دبختلف قولو،ركل عنو مجتة كاب حبيب كابن 
شجرة : زلمد سللوؼ: ينظر. (ىػ214ت)لو تآليف منها ادلختصر الكبَت ك األكسط كالصغَت،ككتاب ادلناسك كغَتىا. ادلواز كابنو زلمد

.  59التور ص
.  112كرقة ( ب ) نسخة  (3)
.  117كرقة ( ب ) نسخة  (4)
.  123كرقة ( ب ) نسخة  (5)
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كبعد ال يشًتط اإلفصاح بلفظ العقب أك يكفي عنو لفظ الولد كال فرؽ : فأجاب"
كمن حبس يف مرضو داران على كلده ككلد كلده : المدونة ونصوبينهما، كعلى ذلك اقتصر يف 

". (1)كعلى ذلك اقتصر ابن ىاركف.......كالثلث حيملها ٍب مات
. (2)كمن نوازؿ النكاح

كقاؿ ابن القاسم : مختصر النوادر يف  أيب زيد قاؿ ابن: كسئل عما يظهر فأجاب " 
اتفق مالك كأصحابو أف كل امرأة ذات سعاية كنسج كغزؿ أهنا شريكة يف : يف العتبية

". إذا تداعيا كمل يفصل بينهما.....االكتساب فيما بينها كبُت زكجها
: نماذج نصوص المجموعة الثانية

: (3)ففي نوازؿ األقضية
بل سبزيقها كىو مقتضى الصناعة القاضوية، كما كثرت : فأجاب بعد السؤاؿ" 

كقد نص .... اخلصومات يف ىذه البالد األمن سبالوء قضاهتا يف ىذا الزماف على عدـ سبزيقها
". كالفاسي يف أحكاـ ادلغارسة   يف شرح الزقاقية،(4)على سبزيقها ميارة

 
                                                 

ىو زلمد بن ىاركف أبو عبد اهلل الكناين التونسي العالمة احلافظ،كصفو ابن عرفو ببلوغ درجة االجتهاد،أخذ عن جلة :  ابن ىارون(1)
منهم أبو عبد اهلل بن ىاركف األندلسي،كعنو ابن عرفة كابن مرزكؽ اجلد كخالد البلوم، لو شرح على سلتصرم ابن احلاجب كسلتصر على 

(. 2/60)نيل االبتهاج: ،أمحد بابا التنبكيت315،،كفاية احملتاج ص211شجرة النور ص: زلمد سللوؼ:ينظر. (ق750ت)ادلتطية 
.  03كرقة ( ب ) نسخة  (2)
.  81كرقة ( ب ) نسخة  (3)

زلمد بن أمحد ميارة أبو عبد اهلل الفاسي كػػاف رحػػمػو اهلل مػن أكعية العلػم ك من ادلتفقهُت يف األحكػػاـ مستحضرا للنقوؿ  :ميارة( 4)
الغريبة ذاكػرا للنوازؿ أخػػذ عػػن ابن عػاشػػر ك الػمػقرم ك ابػػن قاسػػم البطوئي ك عنو خػػالئػق منهػم العياشي لػػو تآليف بديعة مػنػها شرحاه 

سلوة األنفاس : ينظر . (ىػ1072ت )عػػلى ادلػرشػػد ادلعُت كبَت ك صغَت ك شػرح المية الػػزقاؽ ك شرح العاصمية ك غَتىا 
 (.309/ص)شجرة النور : ، زلمد سللوؼ(250/ص)،صفوة من انتشر (1/178)
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: (1)كقاؿ 
.... كيف التصريح بأمساء الشهود قوالف:  يف باب احلجرخليلكما نص عليو " ....

إال أف يكوف الشهود عدكال فال ينقض كما ...كمسى الشهود كإال نقض،: كيف باب القضاء
".  كابن فرحوف (2)يفيد كالـ اجلزيرم

بالنسبة للنصوص من سلتصر خليل قّلما زبلوا لوحة من لوحات ادلخطوط إال : مالحظة
. كأحاؿ عليو
: (3)كقاؿ

كالتحكيم ىو اتفاؽ اخلصمُت أك أكثر على أف حيكم بينهما كليس بقاض من جهة " 
". توضيحوالسلطاف، كال من جهة خليفتو، ذكر ىذا الشيخ خليل يف 

: (4)كمن مسائل احلبس
 ابن حكم بإبطالو كرجع حملبسو ملك لو إف كاف حيا كلورثتو إف مات كما ذكره" ....

  ."كغَتهعرفة 
 
 
 
 
 

                                                 

.  83كرقة ( ب ) نسخة  (1)
 ىو أبواحلسن علي بن حيي بن القاسم الصنهاجي نزؿ اجلزيرة اخلضراء فنسب إليها درس هبا الفقو كعقد الشركط ككيل :الجزيري( 2)

. 158شجرة النور، ص: زلمد سللوؼ: ينظر  . (ىػ585ت)القضاء، لو يف الشركط سلتصر مساه ادلقصد احملمود يف تلخيص العقود
.  88كرقة ( ب ) نسخة  (3)
.  105كرقة ( ب ) نسخة  (4)
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".  في كبيره(2) كذكره اخلرشي في شرحو على الرسالة(1)لقلشايناكنقلو عنو 

                                                 

 ىو أبو العباس أمحد بن زلمد بن عبد اهلل التونسي، قاضي اجلماعة بتونس كخطيب مسجدىا األعظم، أخذ عن كالده :القلشاني( 1)
زلمد : ينظر. (ىػ836ت)كابن عرفة كالغربيٍت كغَتىم،  كعنو القلصادم كغَته، لو ششرح على الرسالة كابن احلاجب كعلى ادلدكنة

. 258شجرة النور ص: سللوؼ

 ىو زلمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل اخلرشي، أخذ عن كالده كالربىاف اللقاين كالشيخ علي األجهورم، كغَتىم، انتهت إليو :الخرشي( 2)
علي النورم، كأمحد الشريف الصفاقسي، كعلي بن خليفة تامسكاين، كزلمد بن عبد الباقي الزرقاين، :الرئاسة دبصر ، كعنو مجاعة منهم

زلمد : ينظرشرح كبَت على ادلختصر،كصغَت رزؽ فيو القبوؿ حشاه العدكم، تويف سنة كاحد كمائة كألف،:كزلمد النفراكم كخلق، لو
. 317شجرة النور ص: سللوؼ
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: (1)كقاؿ 
والشيخ علي كمن سيولد لو، : عند قوؿ خليلالحطابقاؿ : فنقوؿ كاهلل ادلستعاف" 

.....". األجهوري
: (2)كيف باب التيمم

".  على أف السجود يلـو يف الطوؿ بقدر التشهدالتوضيحنصَّ يف : كبعد" ....
: (3)كيف باب البيوع

، المواقفهنا يقاؿ تراعى الضركرة، كما ذكره ".....  لذلك أكؿ باب اإلجارة معلـو
".   العاصميةعلىميارة ككذلك ما ذكره 

: نماذج نصوص المجموعة الثالثة
: (4)جاء يف باب البيوع

 ". ذبوز ادلعاملة الفاسدة حيث مل جيد مندكحة عنها:البرزليكيف ".... 
: (5)جاء يف باب القضاء

الجيوز أخذ اجلعل على الفتول بالشاذ يف ادلذىب كادلذاىب :  البرزليقاؿ: فأجاب"
 ".كرد ادلطلقة ثالثا يف كلمة كاحدة إمجاعا كىو فعل الفسقة 

: (6)كيف باب الوصايا كاإلرث

                                                 

.  114كرقة  (ب  ) نسخة  (1 )
.  136كرقة ( ب ) نسخة  (2)
.  69كرقة ( ب ) نسخة  (3)
.  69كرقة ( ب ) نسخة  (4)
.  87كرقة ( ب ) نسخة  (5)
.  92كرقة ( ب ) نسخة  (6)
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 عمن أقرت لرجل أنو ابن عم أبيها (1)كسئل ابن عتاب:  كنصوابن سهلكعن " 
". كعقد، فقاؿ فيو علة لعدـ رفع العاقد نسبها جبد جيتمعاف فيو

: (2) كقاؿ
ربعا كزكجة كأكالد صغار فطلبت   عمن تويف كىو غائب، كترؾالمازونيكسئل " 

...". الزكجة مهرىا فسلم ذلا عامة ادلوضع الربع يف مهرىا بغَت نداء كال تعريف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ىو أبو زلمد ، آخر شيوخ األندلس يف علو االسناد كسعة الركاية، ركل عن أبيو كتفقو بو كشوكر يف األحكاـ بقية : ابن عتاب  (1)
.  246الديباج ص: ابن فرحوف:، ينظر[ق520ت]عمره

.  92كرقة ( ب ) نسخة  (2)
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 الشيخ الجنتوري ومنهجو من حيث التقعيد:المبحث الثالث

:  معٌت القواعد الفقهية:المطلب األول 
: تعريف القواعد الفقهية/ أ

لكنها كلها ربـو حوؿ معٌت كاحد .  تستعمل القاعدة يف اللغة عدة استعماالت:لغة
، كالقواعد: كالقاعدة: " قاؿ يف لساف العرب. األصل ك األساس: ىو األَساُس، : أصل اأُلسِّ

: إساسو، كيف التنزيل: كقواعد البيت                            

        [127 :البقرة]  ،(1)"أساطُت البناء اليت تعمده: القواعد:  الزجاجقاؿ .

 عرفت القاعدة الفقهية بتعاريف كثَتة، إال أف جلها غَت جامع كال يسلم :اصطالحا
غَت أف أسلم كأدؽ كأمجع تعريف للقاعدة الفقهية ىو ما ذكره أبو عبد . من الطعن كاالعًتاض

كنعٍت بالقاعدة، كل كلي ىو أخص من األصوؿ، كسائر : " اهلل ادلقرم حيث عرفها بقولو
.  (2)"ادلعاين العقلية العامة، كأعم من العقود كمجلة الضوابط الفقهية اخلاصة

يتميز ىذا التعريف بدقتو كجزالتو، حيث أنو يصدؽ على القاعدة الفقهية، كدينع من 
. (3)دخوؿ القواعد األخرل

 زبتلف القاعدة الفقهية عما :الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي/ب
يسمى بالضابط الفقهي، حيث صلد أف رلاؿ الضابط الفقهي أضيق من رلاؿ القاعدة 

الفقهية، إذ نطاقو ال يتعدل ادلوضوع الفقهي الواحد الذم يرجع إىل بعض مسائلو، أما 
. القاعدة ال زبتص بباب خبالؼ الضابط

                                                 

(. 3/361)لساف العرب، مادة قعد: ابن منظور  (1)
(. 1/212)أمحد بن عبد اهلل بن محيد، جامعة أـ القرل:القواعد ، ربقيق: أبو عبد اهلل ادلقرم  (2)
. 42ـ، ص2007/ىػ1428سنة7القواعد الفقهية،مفهومها،نشأهتا،تطورىا، دار القلم دمشق،ط: علي أمحد الندكم(3)
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أف القاعدة : الفرؽ بُت الضابط كالقاعدة: "كقد كضح ىذا الفرؽ ابن صليم حيث قاؿ
. (1)"ذبمع فركعا من أبواب شىت، كالضابط جيمعها من باب كاحد، ىذا ىو األصل

كالغالب فيما اختص بباب، كقصد بو نظم صور متشاهبة : "كيقوؿ تاج الدين السبكي
. (2)"أف يسمى ضابطا

كعليو فإف دائرة القاعدة الفقهية تتسع لتشمل كثَتا من الفركع كاجلزئيات اليت ىي من 
األمور : "أبواب متفرقة كجهات سلتلفة، من العبادات، كالعادات، كادلعامالت،كقاعدة

كغَتىا من القواعد، أما الضابط الفقهي فدائرتو ال تسع أكثر من اجلزئيات " دبقاصدىا
إف كل ماء مل يتغَت : "كالفركع اليت تندرج يف باب كاحد، أك يف جزء من باب، كقوؿ الفقهاء

. ، كمن ٍبَّ كانت القاعدة الفقهية أعلى مرتبة من الضابط الفقهي"أحد أكصافو طهور
 كحىت نعرؼ الفرؽ بُت القاعدة :الفرق بين القاعدة الفقهية و النظرية الفقهية/ ج

الفقهية كالنظرية الفقهية ينبغي أكال أف نقف على ادلقصود بالنظرية الفقهية كمعناىا ، ٍب نبُت 
. الفرؽ بينها كبُت القاعدة الفقهية

 ك الواقع أف النظرية العامة، كدراسة الفقو اإلسالمي يف نطاقها أمرمستحدث،
استخلصو العلماء ادلعاصركف الذين مجعوا بُت الدراسة الفقهية ك دراسة القانوف الوضعي 

خالؿ احتكاكهم ك موازنتهم بُت ادلنهجُت، فبوبوا ادلباحث الفقهية على ىذا النمط اجلديد، 
كأفردكا لذلك ادلؤلفات كمصادر احلق يف الفقو اإلسلمي للسنهورم، كبعض دراسات مصطفى 

. (3)الزرقا يف كتابو ادلدخل الفقهي العاـ

                                                 

. 192الفن الثاين ص( د، ت)األشباه كالنظائر، ربقيق زلمد مطيع احلافظ، دار الفكر بَتكت لبناف : ابن صليم  (1)
ادلواىب السنية على شرح الفرائد البهية، مطبوع هبامش األشباه كالنظائر للسيوطي، دار : عبد اهلل بن سليماف اجلوىرم الشافعي (2)

. 28ص  (د، ت)الفكر 
. 16-15ىػ ، ص1417سنة1القواعد الفقهية الكربل كما تفرع عنها،دار بلنسية الرياض،ط: صاحل بن غاًل السدالف. د  (3)
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موضوعات فقهية أك موضوع يشتمل على مسائل : "كديكن تعريف النظرية الفقهية بأهنا
أركاف ك شركط ك أحكاـ، تقـو بُت كل منها صلة فقهية، : حقيقتها. فقهية أك قضايا فقهية

، كذلك كنظرية ادللكية، كنظرية العقد، "ذبمعها كحدة موضوعية ربكم ىذه العناصر مجعيا
. (1)كنظرية اإلثبات كما شاكل ذلك

كمن ىنا ندرؾ أف النظريات الفقهية العامة ىي أكسع نطاقا كأرحب أفقا من القواعد 
الفقهية الكلية، فهذه القواعد ىي دبثابة ضوابط بالنسبة إىل تلك النظريات،كما أف القاعدة 

الفقهية تتضمن حكما فقهيا يف ذاهتا، كىذا احلكم ينسحب على الفركع ادلندرجة ربتها، أما 
النظرية الفقهية فإهنا ال تتضمن حكما فقهيا يف ذاهتا، أضف إىل أف القاعدة الفقهية ال 

. (2)تشتمل على أركاف كشركط، خبالؼ النظرية الفقهية فالبد ذلا من ذلك
:  كنعٍت بالقواعد األصولية ىي:الفرق بين القاعدة الفقهية و القاعدة األصولية/ د

تلك األسس كاخلطط كادلناىج اليت يضعها اجملتهد نصب عينيو عند استنباط احلكم 
القانوف الذم يلتزمو الفقيو ليعتصم بو من اخلطأ يف : " الشرعي،كقد عرفها الشيخ أبو زىرة أهنا

. (3)"االستنباط
كلعلَّ أكؿ من ميز بُت القاعدة األصولية كالقاعدة الفقهية اإلماـ القرايف حُت أشار  إىل 

زاد اهلل تعاىل -فإف الشريعة ادلعظمة احملمدية : " ذلك يف مقدمة كتابو الفركؽ حيث قاؿ
: اشتملت على أصوؿ كفركع، كأصوذلا قسماف- منارىا شرفا كعلوا

.  (4)" قواعد فقهية كلية جليلة:والقسم اآلخر.....  ادلسمى بأصوؿ الفقو:أحدىما
                                                 

. 63القواعد الفقهية ، ص: أمحد علي الندكم  (1)
. ، بتصرؼ65-64ص: ادلصدر السابق  (2)
. 10أصوؿ الفقو دار ادلعارؼ، ص: زلمد أبو زىرة  (3)
د علي مجعة، دار السالـ القاىرة، .زلمد أمحد سراج ك أ.د.أ:الفركؽ ، ربقيقأنوار الربكؽ يف أنواء : شهاب الدين القرايف  (4)

(. 1/70)ـ 2001/ىػ1421سنة1ط
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كبادلقارنة العامة بُت القواعد األصولية كالقواعد الفقهية يتبُت لنا عدة أمور نذكر 
: (1)منها

إف القاعدة األصولية، كلية، كمطردة، كزلكـو فيها على كل فرد من أفرادىا، أما -1
. القاعدة الفقهية فهي أغلبية، ال تندرج كل جزئياهتا

إف القواعد األصولية خاصة باجملتهد يستعملها عند استنباط األحكاـ الفقهية، -2
كمعرفة حكم الوقائع كادلسائل ادلستجدة من ادلصادر الشرعية، أمَّا القواعد الفقهية فإهنا خاصة 

بالفقيو، أك ادلفيت، أك ادلتعلم يرجع إليها دلعرفة احلكم ادلوجود للفرع الفقهي، كيعتمد عليها 
. الرجوع إىل األبواب الفقهية الواسعة كادلتفرقة

إف القواعد األصولية موضوعها موضوع األصوؿ، أما القواعد الفقهية موضوعها -3
 .موضوع الفقو

إف القواعد األصولية قواعد إمجالية ذبريدية، أما القواعد الفقهية فهي قواعد زلددة -4
. مرتبطة جبزئياهتا ارتباطا مباشرا، كىي متفاكتة تفاكتا شديدا من حيث عمومها كخصوصها

القاعدة األصولية مصدر لتأسيس أحكاـ كاجتهادات جديدة، أما القواعد الفقهية -5
. فهي مقررة ألحكاـ ثايتة يف مسائلها كصورىا، كبالتايل فهي تابعة كتالية

. فهذه بعض الفركؽ كادلميزات اليت تتميز هبا كل من القاعدة األصولية كالقاعدة الفقهية
اعلم أف فن األشباه كالنظائر فن عظيم، بو يطلع على : أىمية القواعد الفقهية/ىـ

حقائق الفقو كمداركو، كيظهر ركنق الفقو كيعرؼ، كتتضح مناىج الفتول كتكشف،كبقدر 
اإلحاطة يعظم قدر الفقيو كيشرؼ، كيتمهر يف فهمو كاستحضاره، كعليو ديكن تلخيص أمهية 

: القواعد الفقهية كما يلي

                                                 

القواعد األصولية عند القاضي عبد الوىاب من خالؿ اإلشراؼ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية : زلمد بن ادلدين الشنتوؼ. د ( 1)
. ، بتصرؼ54-46ـ ص2003/ق1424 سنة1كالًتاث إ ع ـ، ديب، ط
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دراسة القواعد الفقهية يساعد على احلفظ كالضبط للمسائل الكثَتة ادلتناظرة حبيث -1
.. تكوف القاعدة كسيلة الستحضار األحكاـ

أهنا تريب يف الباحث ادللكة الفقهية، كذبعلو قادرا على اإلحلاؽ كالتخريج دلعرفة -2
. األحكاـ، اليت ليست دبسطورة يف الفقو، على حسب مذىب إمامو

تيسر للباحثُت تتبع جزئيات األحكاـ، كاستخراجها من موضوعاهتا ادلختلفة، -3
كبذلك يتفادل الوقوع يف . كحصرىا يف موضوع كاحد مع مراعاة االستثناء من كل قاعدة

. التناقض يف إطالؽ األحكاـ
إدراؾ مقاصد الشريعة كأسرارىا، فإف معرفة القاعدة العامة اليت تندرج ربتها مسائل -4

. عديدة يعطي تصورا كاضحا عن مقصد الشرع يف ذلك
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 الشيخ اجلنتورم كتعاملو مع القواعد :المطلب الثاني
إف احلفظ للمسائل الفقهية كاستظهارىا عن ظهر قلب  غَت كاؼ جلعل من حافظها 
فقيها ، إذ البُدَّ للمفيت أف يكوف بصَتا بالوقائع حىت يستطيع تطبيق األحكاـ كتنزيلها على 

. كفق القواعد كاألصوؿ، كذلك ألف الفتول دربة كصناعة
: كثَتا ما مسعت شيخنا أبا عبد اهلل بن عتاب رضي اهلل عنو يقوؿ: " يقوؿ ابن سهل

الفتيا دربة كحضور الشورل يف رلالس احلكاـ منفعة كذبربة، كقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما 
أقوؿ يف أكؿ رللس  شاكرين فيو سليماف بن األسود، كأنا أحفظ ادلدكنة كادلستخرجة احلفظ 

. (1) "كالتجربة أصل يف كل فن كمعٌت مفتقر إليو ... ادلتقن
كلعل الشيخ رمحو اهلل كاف مع ما حباه اهلل بو من القوة العلمية ليس من النظريُت، 

أقصد هبم من حيفظوف النصوص دكف إدلاـ دبا حيوطهم من كقائع كمستجدات، فال يعرفوف 
كيفية تصور ادلسائل كال كيفية إسقاطها على الوقائع، فقد كاف الشيخ مدركا ذلذا اخللل الذم 

يقع فيو الكثَت من الفقهاء ادلقلدين، الذين جيمدكف على النصوص دكف إعماؿ للفكر كال 
مراعاة للمقاصد، إذ  كاف للشيخ فيو قدـ راسخ يتبُت ذلك من خالؿ كالمو حيث يدعو إىل 
بذؿ اجلهد ك استفراغ الوسع يف تكييف ادلسائل ككيفية إسقاطها على الواقع أك التخريج عليها 

فالعامل العدؿ ىو الذم لو ادللكة كالقدرة على االجتهاد ، كترجيح : " فيقوؿ رمحو اهلل تعاىل  
. (2)" األقواؿ كعدـ االكتفاء بالنقل كالتقليد فإف ذلك من مجود الطبع كقلة الفهم 

ككثَتا ما كاف حيث طلبتو كمعاصريو من الشيوخ على ضركرة االنفالت من قيد 
النصوص، كاستخداـ القياس كاالستدالؿ كادلنطق كذبديد طرائق الفهم كاالستنباط ، ففي 

                                                 

(. 10/79)ادلعيار ادلعرب، طبعة كزارة األكقاؼ ادلغربية : أمحد بن حيي الونشريسي (1)
. 90النوازؿ، كرقة : عبدالرمحن اجلنتورم  (2)
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كيصرؼ مهتو للتفقو يف دين اهلل : " ...نصيحتو لتلميذه عبد الرمحن بن بعمر التنالين ما نصو
كال يثٍت عمره يف االنشغاؿ حبفظ الفركع كتصويرىا ، ألف تلك خصلة قلما تدرؾ غايتها ، 

كألف األىم صرؼ اذلمة إىل معرفة مدارؾ الفركع ك مآخذىا، أعٍت ادلدارؾ التفصيلية  ك 
. (1)"ادلآخذ اإلمجالية األصولية كادلذىبية ، إذ بذلك يستنَت القلب 

فهذه النظرة الثاقبة للشيخ جعلتو حيظى دبرتبة عالية عند الوالة كىيبة كإجالؿ يف قلوب 
العامة، حىت أصبح مرجع الفتول كادلشكالت، ككاف كما قاؿ فيو تلميذه عبد الرمحن بن بعمر 

، (2)" أعلم من لقيتو باألصوؿ كالقواعد الفقهية ، فاؽ يف ذلك شيخو أبا حفص: " التنالين 
كادلتتبع لنوازلو يرل أف الشيخ قد أعمل عدة قواعد كضوابط فقهية كأخرل مقاصدية ينتظم هبا 

. نظاـ اجلماعة
كلعلي أذكر بعض القواعد اليت ذكرىا الشيخ بلفظ أك مقاربة لو، مع شرحها كالتمثيل 

: ذلا من النوازؿ
كىي من القواعد اخلمس الكربل اجملمع عليها كما ":  العادة زلكمة:"القاعدة األولى

: ذكرىا ابن أيب كف
ككل ما العادة فيو تدخل     من األمور فهي فيو تعمل 

. فكل ما اعتاده الناس يف عرفهم شلا ال خيالف الشرع أقركا عليو كربوكم إليو
: (3)جاء يف النوازؿ
فخدمة النساء ألزكاجهن يف بعض البلداف إف جرل عرفهم بذلك : " كسئل فأجاب

.....". ذبرب على ذلك

                                                 

. 120فهرست الشيوخ ، ص: عبدالرمحن بن عمر التنالين  (1)
. 122ادلصدر السايق، ص: عبد الرمحن بن عمر التنالين  (2)
.  3كرقة  (ب  )نسخة   (3)
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العلة تدكر مع احلكم كجودا كعدما، أك العلة إذا زالت ىل يزكؿ  ":القاعدة الثانية
فإف العلة إذا كاف منصوصا عليها من الشارع أك كاف رلمعا عليها، كمل ": احلكم بزكاذلا أـ ال؟

تكن يف أمر تعبد صريف فإف احلكم يزكؿ بزكاذلا، فإف مل تكن منصوصا عليها كانت زلل 
. اجتهاد

: (1)جاء يف النوازؿ
". كاحلاصل، ادلسألة دائرة مع الضرر كجودا كعدما "......

كذلك أنو إذا تقابل ضرراف أك زلضوراف أك ":  ارتكاب أخف الضررين:"القاعدة الثالثة
. مكركىاف كمل ديكن اخلركج عنهما ارتكب أخفهما

: (2)جاء يف النوازؿ
من : الفرؽ بينهما أف اإلماـ  رمحو اهلل تعاىل خصص قولو صلى اهلل عيو كسلم: قلت"

الجيوز القتاؿ على ما خف كيلـز ذلك كال ال جيوز القتاؿ : قاؿ.....قتل دكف مالو فهو شهيد
". ارتكابا ألخف الضررين  

كىي من القواعد اجملمع عليها كأصلو حديث ": ال ضرر كال ضرار  ":القاعدة الرابعة
النيب صلى اهلل عليو كسلم،ك يعرب عنها الفقهاء بقوذلم الضرر يزاؿ، فالضرر منفي شرعا كال 
حيل دلسلم أف يضر أخاه ادلسلم، كالبدَّ من رفع الضرر قبل كقوعو بالوقاية منو، كبعد كقوعو 

. بأخذ التدابَت الالزمة دلنعو
: (3)جاء يف النوازؿ

                                                 

.  18- 17نوازؿ البيوع، كرقة  (ب  )نسخة   (1)
.  26كرقة  (ب  )نسخة   (2)
.  58كرقة  (ب  )نسخة   (3)
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بأف ذلك عليهم كلهم على قدر انتفاعهم بذلك، فإف كاف : بعد نص السؤاؿ:فأجاب" 
الضرر على من قرب أكثر كاف عليو بقدر ذلك ينظر فيو أىل ادلعرفة بتقدير النفع ك األصلح 

". كذكر ضلوه يف قنطرة هتدـ بعضها. أف يستوكا كيتسازلوا كيًتؾ التشاح بينهم
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" ما ال جيوز بيعو ال جيوز جعلو كراء أك جعال " :القاعدة الخامسة
: (1)جاء يف النوازؿ

كباجلملة فادلدار على ما جيوز بيعو كونو جعال أك "......كذلك بعد فتول طويل قرابة الورقتُت
". إجارة، كما ال فال 
إف الشريعة اإلسالمية التزمت رعاية مصاحل ": احملظوراتالضركرات تبيح : "القاعدة السادسة

الناس يف أحكامها، لذلك بنيت على رعاية ادلصاحل كدرء ادلفاسد، فكل مأمور بو فهو من 
قبيل ربصيل ادلصاحل، ككل منهي عنها كاف من قبيل درء ادلفاسد، غَت أف الشرع حسب 

حساب الضركرات فأباح فيها احملظورات لكن بقدر ما تنتفي فيو ىذه الضركرة بغَت ذباكزظ ذلا 
.   كال تعد حلدكدىا

: (2)جاء يف النوازؿ
كإمنا تراعى الضركرة فيما كجد كخيف عليو كخيف تلفو أك ضياعو كمل جيد : " قاؿ الشيخ

، ككذلك .....سبيال فهنا يقاؿ تراعى الضركرة، كما ذكره ادلواؽ لذلك أكؿ باب اإلجارة معلـو
". ذبوز ادلعاملة الفاسدة حيث مل جيد مندكحة عنها: ما ذكره ميارة على العاصمية، كيف الربزيل

كادلعٌت أف الشارع احلكيم إذا رخص يف أمر ىل ": الرخصة ال يقاس عليها ":القاعدة السابعة
. يقاس عليو أـ ال؟ أم يرقاس عليو كل ما كاف يف معناه أـ أف الرخصة قاصرة ال تتعدل زللها

: (3)جاء يف النوازؿ

                                                 

.  68كرقة  (ب  )نسخة   (1)
.  69- 68كرقة  (ب  )نسخة   (2)
.  69كرقة  (ب  )نسخة   (3)
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فإذا قلنا أف يعمل يف مسألة ادلعدف تقليدا فيقتصر فيو على ما قيل بو فيها كال نقيس عليها " 
". غَتىا كاألصل منع القياس على الرخص
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 فهرس اآلياث القرآنيت

 الصّفحت نصّ اآليت اآليت السّورة
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 األحاديث النبويةفهرس 

 

 الصّفحة طرف    احلديث    النبوي الرقم 

 22 ..."إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب" : قال صلى اهلل عليه وسلم  01

02 
من سلك طريقا يبتغي  فيه علما سهل اهلل له طريقا إىل " : قال صلى اهلل عليه وسلم 

 ..."اجلنة

39 

 52 ..." إذا مات العامل حدث يف اإلسالم ثلمة" : قال صلى اهلل عليه وسلم  03
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فهرس ادلصادر وادلراجع                                              

القرآن الكرمي ، وتفاسريه ، وعلومو  :  أوال 
 القرآن الكرمي برواية حفص عن عـــــــــــــــــــــــاصم  

احلديث  النبوي   وعلومو : ثانيا 

01 
مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، : ، صحيح البخاري، ت( ىـــ256ت )البخاري؛  زلمد ابن  إمساعيل 

م  1987/ىــ1407، 3ط

م 1929/ه1347سنة1صحيح مسلم بشرح النووي، ادلطبعة ادلصرية باألزىر،ط 02

03 
محدي عبد اجمليد السلفي، : ، ادلعجم الكبري ، تح(ىــ360ت)الطرباين ، أبو القاسم سليمان بن أمحد 

 مكتبة ابن تيمية، دط، دت   

اللغة العربية ، ومعامجها  : ثالثا 

04 
عبد الّسالم ىارون، مصطفى : ، معجم مقاييس اللغة، حتقيق(ىـ395ت)ابن فارس، أبو احلسني أمحد 

 م1976. م1979ىـ،1399، بريوت، دار الفكر، 1البايب، مصر، ط

 .1، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط(ىـ711ت)ابن منظور، زلمد بن مكرم بن علي  05

 .ه1413، 1فائز زلمد،  دار الكتاب العريب، ط: الثعاليب ،  أبو منصور، فقو اللغة وسر العربية ، ت 06

 1988، 2قعنيب، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط– قلعجي، زلمد رواس  07

08 
، 2وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت طالبحر احمليط ، : الزركشي ، بدر الدين زلمد بن هبدار

م 1992/ه1413

09  
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 نوازلة الفقو ، أصولو ، : ثالثا 

10 
أمحد شاكر، مكتبة احلليب، مصر، : ، الرسالة، ت( ىـ204ت)الشافعي، أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس 

 م  1940/ىــ1358، 1ط

11 
أبو عبد الرمحن فواز الزمريل، مؤسسة الريان، ودار ابن حزم : ، ت جامع بيان العلم وفضلو  عبد الرب،ابن 

 .(م2003/ه1423)سنة1بريوت لبنان،ط

12 
زلمد عبد السالم إبراىيم، دار الكتب العلمية، : ، ت(ىـ751ت)ابن قيم اجلوزية، زلمد بن أيب بكر 

 م1991/ىـ1411، 1بريوت، ط

13 
منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية ادلعاصرة ، دار األندلس اخلضراء و دار ابن حزم : مسفر القحطاين
 م2003/ه1424سنة1بريوت لبنان ط

 م2005/ىـ1426سنة 1موسوعة فقو النوازل ، دار ابن اجلوزي الدمام السعودية ط: زلمد حسني اجليزاين 14

 م2008/ىـ1429سنة1نوازل الزكاة دار ادليمان ط: عبد اهلل بن ناصر الغفيلي 15

16 
فقو النوازل عند ادلالكية تارخيا ومنهجا، مكتبة الرشد الرياض : مصطفى الصمدي

 (م2007/ه1428)سنة1ط

17 
نوازل الزجلوي، لصاحبها زلمد بن العامل الزجلوي، دراسة وحتقيق : رسالة دكتوراه بعنوان: زلمد جرادي

 م2011زلمد جرادي جامعة األمري عبد القادر

18 
زلمد ولد سيدي ولد حبيب . د/نثر الورود على مراقي السعود،ت: زلمد األمني بن زلمد ادلختار الشنقيطي

 م2002/ه1423 سنة 3الشنقيطي، دار ادلنارة للنشر والتوزيع، جدة السعودية، ط

19 
بوطليحيةـ، حتقيق ودراسة حيي بن الرباء،ادلكتبة ادلكية و مؤسسة الريان للطباعة والنشر : النابغة الغالوي

 م2002/ه1422 سنة 1بريوت لبنان، ط
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20 
شرح العالمة األمري على منظومة هبرام، حتقيق إبراىيم ادلختار أمحد عمر اجلربيت الزيلعي دار الغرب اإلسالمي 

م 1986/ىـ1406بريوت لبنان، سنة

21 
التعارض بني الراجح وادلشهور يف ادلذىب ادلالكي، دار ابن حزم بريوت : قطب الريسوين

م 2009/ىـ1430سنة1لبنان،ط

22 
عبد الكرمي قبول، ادلكتبة العصرية . د:أمحد بن عبد العزير اذلاليل، نور البصر يف شرح ادلختصر، حتقيق

م 2013/ه1434 سنة1بريوت لبنان، ط

 (د،ت)حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، دار الفكر بريوت لبنان: الدسوقي 23

 م1984/ىـ1404 سنة1 دار الفكر بريوت لبنان، طمنح اجلليل شرح سلتصر خليل: عليش 24

25 
الفتح الرباين فيما ذىل عنو الزرقاين مطبوع حباشية الزرقاين على ادلختصر، دار الفكر بريوت : زلمد البناين

 1978لبنان 

26 
زلمد ولد سيدس ولد . د:مراقي السعود دلبتغي الرقي والصعود، حتقيق: عبد اهلل بن احلاج إبراىيم الشنقيطي

 م2008/ىـ1429 سنة2حبيب الشنقيطي، توزيع دار ادلنارة للنشر والتوزيع،ط

27 
نظرية األحذ دبا جرى بو العمل، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ادلملكة : عبد السالم العسري

 1996/ىـ1417ادلغربية

28 
ابن فرحون تبصرة احلكام ،مطبوع هبامش فتح العلي ادلالك يف الفتوى على مذىب االمام مالك لعليش، 

 (د،ت)دار الفكر بريوت لبنان

29 
اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، دار البشائر : شهاب الدين القرايف

 م2009/ىـ1430 سنة4اإلسالمية بريوت لبنان، ط

30 
حاشية على خطبة ادلختصر هبامش كتاب نور البصر للهاليل، مطبعة فاس : ناصر الدين اللقاين

 ىـ1309احلجرية
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31 
موفق عبد اهلل عبد القادر،مكتبة العلوم واحلكم . آداب ادلفيت وادلستفيت حتقيق د:   ابن الصالح

 م1986/ىـ1407سنة1ط

32 
فتح الودود على مراقي السعود، مراجعة بابا زلمد عبد اهلل، مطابع عامل الكتب الرياض : الواليت

 م1992السعودية

33 
 )احملمدية ادلغرب – نشر البنود على مراقي السعود، مطبعة فضالة : عبد اهلل بن ابراىيم العلوي الشنقيطي

 د،ت

 م2007/ىـ1428سنة1صناعة الفتوى وفقو األقليات، دار ادلنهاج بريوت لبنان،ط: عبد اهلل بن بية 34

35 
شرح تنقيح الفصول يف احملصول، حتقيق طو عبد الرؤوف، دار الفكر بريوت لبنان، : شهاب الدين القرايف

 م،1973 سنة1ط

36 
زلمد حجي دار الغرب اإلسالمي تونس .د/ الذخرية، حتقيق: شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف

 م2008سنة3ط

 م1983ادلرقبة العليا،أليب احلسن النبهاين،حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب،دار اآلفاق بريوت 37

 م1998حسن احملاضرة للسيوطي حتقيق زلمد أبو الفضل إبراىيم،دار الغرب اإلسالمي بريوت لبنان 38

 أمحد بن عبد اهلل بن محيد، جامعة أم القرى:القواعد ، حتقيق: أبو عبد اهلل ادلقري 39

 م2007/ىـ1428سنة7القواعد الفقهية،مفهومها،نشأهتا،تطورىا، دار القلم دمشق،ط: علي أمحد الندوي 40

 (د، ت)األشباه والنظائر، حتقيق زلمد مطيع احلافظ، دار الفكر بريوت لبنان : ابن جنيم 41

42 
ادلواىب السنية على شرح الفرائد البهية، مطبوع هبامش األشباه : عبد اهلل بن سليمان اجلوىري الشافعي

 (د، ت)والنظائر للسيوطي، دار الفكر 

ه 1417سنة1القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها،دار بلنسية الرياض،ط: صاحل بن غاًل السدالن 43
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44 
د علي مجعة، دار .زلمد أمحد سراج و أ.د.أ:الفروق ، حتقيقأنوار الربوق يف أنواء : شهاب الدين القرايف
م 2001/ىـ1421سنة1السالم القاىرة، ط

45 
القواعد األصولية عند القاضي عبد الوىاب من خالل اإلشراف، دار البحوث : زلمد بن ادلدين الشنتوف

م 2003/ه1424 سنة1للدراسات اإلسالمية والرتاث إ ع م، ديب، ط

ادلعيار ادلعرب، طبعة وزارة األوقاف ادلغربية : أمحد بن حيي الونشريسي 46

 األعالم، الرتاجم  : رابعا 

47 
خليل :العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب يف أخبار العرب والعجم والرببر ،حتقيق: عبد الرمحن بن زلمد ابن خلدون

، 2001دار الفكر: شحادة، مراجعة سهيل زكار ، بريوت لبنان

48 
عبد اجمليد خيايل،  : ، شجرة النور الزكية يف طبقات ادلالكبة،  تعليق(ىــ1360ت)سللوف، زلمد بن زلمد 

م 2003/ىــ1424، 1دار الكتب العلمية، لبنان، ط

 م1992سنة1الضوء الالمع ألىل القرن التاسع للسخاوي، دار اجليل بريوت لبنان ط 49

50 
نيل االبتهاج بتطريز الديباج، علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية،  القاىرة، : أمحد بابا التنبكيت

 م2004/ىـ1423سنة1ط

51 
الديباج ادلذىب يف معرفة أعيان علماء الذىب دار الكتب العلمية دراسة وحتقيق مأمون بن زليي الدين 

 (م1996/ه1417)سنة 1اجلنان بريوت لبنان ط

52 
الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالم واآلثار وادلخطوطات وما يربط توات : زلمد باي بلعامل

من اجلهات، دار ىومة اجلزائر 

53 
صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي عشر، حتقيق عبد اجمليد خيايل، دار منشورات : اليفرين

 م2003سنة 1مركز الرتاث ادلغريب،مطبعة الكرامة الرباط، ط
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54 
فهرست الشيوخ ، حتقيق عبد الرمحن بعثمان جامعة أدرار ، رسالة ماجستري : عبد الرمحن بن عمر التنالين

  م2008/2009سنة 

55 
ادلؤسسة الوطنية :إقليم  توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ادليالديني ، اجلزائر : فرج زلمود فرج

 1977الكتاب، 

م 2011 سنة2منشورات احلرب، بين مسوس اجلزائر، ط، التاريخ الثقايف إلقليم توات :الصديق احلاج أمحد 56

درة األقالم سلطوط خزانة أبناء عبد الكبري ادلطارفة أدرار : زلمد عبد الكرمي البكراوي 57

58 
االستقصاء ألخبار دول ادلغرب األقصى ، حتقيق جعفر الناصري و زلمد : أبو العباس أمحد الناصري

 1954الناصري ،دار البيضاء دار الكتاب  

59 
قصر ملوكة دراسة تارخيية وأثرية ، رسالة ماجستري قسم اآلثار كلية العلوم اإلنسانية جامعة : رحية عليق نابت

، 2001/2002اجلزائر 

60 
عبد القادر بن عمر ادلهداوي، الدرة الفاخرة يف ذكر ادلشايخ التواتية، سلطوط خبزانة الوليد بن الوليد ، قصر 

با عبداهلل أدرار 

ضيف اهلل بن أّب، الرحلة إىل قرب الوالد ،سلطوط باخلزانة البكرية ،متنطيط ، أدرار  61

62 
البكري بن عبد الكرمي بن البكري ،إعالم اإلخوان بأخبار بعض السادة، سلطوط باخلزانة البكرية ، متنطيط ،  

أدرار 

63 
عبدالرمحن اجلنتوري، نوازل اجلنتوري ، مجع وترتيب زلمد بن عبد العزيز ادلسعدي اجلراري ، سلطوط خبزانة 

بن عبد الكبري ، ادلطارفة ، أدرار 

64 
احلياة االجتماعية والثقافية  بإقليم توات من خالل نوازل اجلنتوري يف القر : أمحد بوسعيد

 2011/2012م،رسالة ماجستري يف التاريخ العام جامعة أدرار، سنة18/ىـ12ن
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65 
علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية .توشيح الديباج ، حتقيق د: أمحد بابا التنبكيت

م 2004/ىـ1423سنة1القاىرة،ط

م 1993/ىـ1414سنة1عمر رضا كحالة معجم ادلؤلفني ،مؤسسة الرسالة بريوت لبنان ط 66

م 1968إحسان عباس ،دار صادر بريوت لبنان،: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للمقري ، ت 67

68 
زلمد نعيم العرقسوسي، بإشراف شعيب / سري أعالم النبالء، ت: ، زلمد بن أمحد بن عثمان الذىيب

م 1982/ىـ1402سنة 1األرنأوط، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان ط

69 
زلمد بن أب ادلزمري حياتو وآثاره، دار الكتاب : الرحلة العلية، أمحد أبَّا الصايف جعفري: زلمد باي بلعامل
 2004 سنة1العريب اجلزائر ط

70 
الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط ألمحد بن األمني الشنقيطي مكتبة اخلاجني القاىرة 

،بالد شنقيط ادلنارة والرباط للخليل النحوي،مطبعة ادلنظمة العربية للرتبية 93 ص2008/ىـ1429سنة6ط
م 1987والثقافة والعلوم تونس سنة

71 
اليواقيت الثمينة يف أعيان مذىب أىل ادلدينة حملمد البشري ظافر األزىري،دار اآلفاق العربية القاىرة 

م 2003/ه1423سنة1ط

 ادلقاالت ، اجلرائد ، اجملالت   : خامسا 

72 
-28أعمال ادللتقى الدويل للمذىب ادلالكي عني الدفلى : فقو النوازل يف الغرب اإلسالمي

مدخل إىل فقو ) .م منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،دار اإلمام مالك اجلزائر2010أفريل29
 (نصرية بن دىينة.النوازل د

73 
مناىج كتب النوازل األندلسية وادلغربية، أعمال ادلؤمتر االفتتاحي دلؤسسة الفرقان للرتاث : زلمد احلبيب اذليلة

م 1991ديسمرب/ه1413اإلسالمي،مجادى اآلخرة

فقو النوازل عند ادلالكية تارخيا ومنهجا، مكتبة الرشد الرياض : مصطفى الصمدي 74
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 (م2007/ه1428)سنة1ط

75 
ط دار الثقافة األمري . أعمال  ادللتقى الدويل السادس للمذىب ادلالكي فقو النوازل يف الغرب اإلسالمي 

 م 2010عبدالقادر عني الدفلى  ت 

76 
العدد احلادي عشر ،  ورللة رلمع الفقو اإلسالمي 15ادلنهج يف استنباط أحكام النوازل ص ،وائل اذلويريين 

اجمللد الثاين ، 


