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 إهداء   

غو ب هللا ثراه كبلٌ ، طيٌ "الطالب دمحم بن عبد القادر برمكي"إذل ركح جدم الكرًن: 
 فردكسو.

حفظهما الرٛتن  "والداي الكرميان"العلم، كمٌهدكا رل سيبيلو:  حب إذل من غرسوا فٌ 
 ٫تا.كرعا٫تا ككفقٍت لبًًٌ 

 ."مسية، مرمي، يونس ورقية"إذل سندم كملجئي كقويت: إخويت األحباء: 
  ."الدكتور عبد احلميد كرومي"ذم كموجهي: إذل شيخي كأستا

 إذل كل من علمٍت خالؿ مشوارم الدراسي.
 إذل كل من أعانٍت بتوجيو أك دعوة أك كلمة طيبة.

ا العمل ا١تتواضع سائلة ا١توذل أف ينفع بو، كأف ٬تعلو خالصنا لوجهو ذأىدم ىإليكم ٚتيعا 
 الكرًن.

 
 



 
 

 
 شكر وعرفان

 اٟتمد هلل الذم ىداان ٢تذا، كما كٌنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا، فاٟتمد هلل أكالن كآخرنا
 "كرومي  الدكتور عبد احلميدإذل مشرف ف ىذا البحث "مث أتوجو ٓتالص الشكر كالعرفاف 

 على ما أعانٍت بو من نصح كتصحيح كتوجيو، فلو من هللا الثواب اٞتزيل.
أتوجو ابلشكر ٞتميع أستاذيت الفاضلُت الذين دٌرسوين خالؿ مشوار الدراسي كل ابٝتو، ك 

 كأسأؿ هللا أف ٬تزيهم عنا خَت اٞتزاء.
فجزاىم  حيحها.كالشكر موصوؿ للجنة ا١تناقشة على تكبدىا عناء قراءة ىذه ا١تذكرة كتص

 هللا كل خَت.
 ككل الشكر لكل من ساعد ف إ٧تاز ىذه ا١تذكرة خصوصنا العائلة الكرٯتة.
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 مقدمة
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كالصالة كالسالـ على النيب اٟتمد هلل الذم عٌلم االنساف ما دل يعلم، كرفع شأف العلماء كأنٍػعىم،   
، ا٢تادم لليت ىي أقوىـ، كعلى آلو كصحبو ذىًكم ا٢ًتمم.  األكـر

 أما بعد:
فإف علم الفقو من ركائز الشريعة اإلسالمية، كىو الٌضامن ٠تلودىا كاستمرارىا ابستمرار الٌزماف.   

كا دكرىم ف خدمة ىذا العلم،  كلضماف ذلك؛ سٌخر ا١توذل عٌز كجٌل عب التاريخ رجاالن أفنوا حياهتم كأدٌ 
كلٌّ حسب عصره كزمانو، كمقتضيات مكانو. فبز منهم أئمة أعالـ ف ٥تتلف بقاع العادل اإلسالمي، 

 خٌلفوا تراًثن ثرًّيا ابجتهاداهتم كتصنيفاهتم.
أف نيًبزى جهودىم ا١تغمورة كنشخصها كنضعها ف األيطر  كمن كاجبنا ٕتاىهم كٕتاه الدين اإلسالمي  

 العلمية. كحرًمٌّ بنا أف هنتم كنيعٌرؼ بعلماء كفقهاء بلدان ابلدرجة األكذل.
كقد أ٧تب إقليم توات جنوب اٞتزائر الكثَت من النابغُت كالعلماء ف ٥تتلف الفنوف، كانت ٢تم ىذا   

من ٝتعتهم ا١ترموقة كفضلهم ا١تذكور عب الدىور، ٛتلوا مشعل العلم كنشركه ف ربوع الصحراء كغَتىا 
 اٟتواضر.

نظرنا  الشيخ دمحم بن أٌب ا١تزمرم التوايٌت.؛ النابغُت الذين ال تكاد ٗتطئهم عُت ابحث كمن ىؤالء  
 لكثرة إنتاجو ا١تعرف ف شىت اجملاالت اللغوية كالفقهية كغَتىا.

 كف ٤تاكلة مٌٍت للتعريف بو كإبراز جهوده، خاٌصة الفقهية منها، جاءت ىذه ا١تذكرة بعنواف:  
 "ابن أّب ادلزمري وجهوده الفقهية )مجًعا ودراسًة("

 كتتمثل ف:أواًل: اإلشكالية: 
 من ىو "دمحم بن أٌب ا١تزمرم"؟  -
 كما مدل أتثَت بيئتو ف نشأتو العلمية؟  -
   ؟كنشاطاتو العلمية كما ىي مكانتو -
  كماىي اإلسهامات اليت قٌدمها ف ميداف الفقو؟ -
ا؟ ؟٣تتهدن كإذل أم مدل كاف  -  أـ أنو كاف مقلدن

 كتتجلى ف:اثنًيا: أمهية ادلوضوع: 
 .خدمة الفقو اإلسالميا١تسا٫تة ف إحياء الًتاث اإلسالمي التوايت، كإبراز دكر أعالمو ف  -1
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إبراز مكانة توات كحاضرة علمية ف قلب الصحراء كانت ٢تا ٦تيزاهتا كمكانتها العلمية مثل بقية  -2
 اٟتواضر األخرل.

مسا٫تاتو على ك  كعلى الشخصيات اليت أثٌرت فيو، التعرؼ على شخصية دمحم بن أٌب ا١تزمرم، -3
 الكثَتة ف الفقو.

 اثلثًا: أسباب اختيار ادلوضوع:
 دمحم بن أٌب ا١تزمرم. عدـ كقوف على دراسة سابقة تدرس اٞتهود الفقهية للشيخ -1
 أعالمو.رغبيت ف خدمة الًتاث التوايت كالتعرؼ على  -2
 ا١تيل الشخصي ١تعرفة ىذه الشخصية. -3

 كتتمثل ف:رابًعا: أىداف البحث: 
 إبراز شخصية الشيخ ابن أٌب ا١تزمرم كمكانتو العلمية. -1
 .رة ف ٥تتلف ا١تؤلفاتا١تتناثٚتع اٞتهود الفقهية للشيخ ابن أٌب  -2
 التعريف ٔتنطقة توات كمدل إسهامها ف الدرس الفقهي. -3

 الدراسات السابقة:خامًسا: 
"، كيليو ٥تطوط شرح ركضة النسرين ل يف الذاكرة: دمحم بن أب ادلزمري حياتو وآاثرهرجاكتاب " -

. 2004أكؿ مرة سنة ف مسائل التمرين)ٖتقيق كدراسة(، للدكتور أٛتد أاٌب الصاف جعفرم. طبع 
ـ. مث تفصيال ٟتياة 18 ق/12تعرض فيو إذل مدخل عاـ حوؿ اٟتركة النحوية ف توات خالؿ القرف 

الشيخ دمحم بن أٌب ا١تزمرم كآًثره، كبعده ٖتقيق كدراسة ١تخطوط شرح ركضة النسرين ف مسائل 
 التمرين.

 كٗتتلف دراسيت عنو ف أين اىتممت ّتمع كدراسة اٞتهود الفقهية للشيخ ابن أٌب.  
إعداد عبد  وجهوده يف النحو"،دمحم بن أّب ادلزمري اجلزائري التوايت رسالة ماجيستَت بعنواف: " -

 ـ.2010هللا عمارم، ّتامعة قاصدم مرابح بورقلة سنة 
 اعتٌت الباحث فيها ابٞتانب النحوم من جهود الشيخ دمحم بن أٌب، دكف اٞتانب الفقهي من آًثره.   

 سادًسا: الصعوابت:
 ال يكاد ٮتلو أٌم ْتث علمي من صعوابت كعقبات، كقد كاجهتٍت صعوبة ف:

 ياب بعض ا١تخطوطات اليت تتضمن جهود الشيخ دمحم بن أٌب ا١تزمرم.غ -1
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 قلة ا١تصادر اليت تًتجم لألعالـ الذين دل يشتهركا ف توات. -2
 سابًعا: ادلنهج ادلّتبع يف البحث:

ف ٚتع ا١تادة التارٮتية ا١تتعلقة اب١تنطقة كحياة الشيخ دمحم  التارخييف ْتثي ىذا على ا١تنهج اعتمدت 
ف دراسة ما التحليلي مث ا١تنهج  ف تتبع كٚتع جهوده الفقهية. االستقرائيمث ا١تنهج  أٌب ا١تزمرم.بن 

 ٚتعتو.
 ا: خطة البحث:اثمنً 
 خطة البحث أف أقسمو إذل: مقدمة، ثالثة مباحث، كخا٘تة: اقتضت مٌٍت   
... كغَتىا من عناصر كأىدافوكأسباب اختياره إشكالية ا١توضوع، كأ٫تيتو،  فعرضت فيها ادلقدمةأٌما   

فخصصتو للتعريف ْتاضرة توات كأىم عوامل التطور الفقهي  ادلبحث التمهيديا١تقدمة. ، كأما 
فعرضت فيو ترٚتة ابن أٌب ا١تزمرم، من ذًكر نسبو كمولده،  ادلبحث األولكأعالمو فيها. كأما 

خصصتو لدراسة اٞتهود الفقهية البن ف ادلبحث الثاينكشيوخو كتالميذه كرحالتو، كأىم مؤلفاتو. كأما 
 ؛ كعرضت فيها أىم النتائج ا١تتوصل إليها. اخلادتةأٌب ا١تزمرم. كأخَتنا 
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 :لتمهيديادلبحث ا
 حاضرة توات وإسهامها يف احلركة الفقهية

قبل الًتٚتة للشيخ ابن أٌب ا١تزمرم؛ البد من 
عوامل التعريج على التعريف اب١تنطقة اليت عاش هبا، كأىم 

التطور الفقهي كأعالمو فيها. كقد قسمت ىذا ا١تبحث 
 إذل ثالثة مطالب كما يلي:

 التعريف ٔتنطقة توات.ادلطلب األول: 
 عوامل تطور اٟتركة الفقهية بتوات.ادلطلب الثاين: 

 أىم أعالـ الفقو ف توات.ادلطلب الثالث: 
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 توات.ادلطلب األول: التعريف مبنطقة 
إقليم توات يقع جنوب غرب الصحراء اٞتزائرية، ٭تدىا مشاالن كاد الساكرة، كجنوابن تنزركؼ، كغرابن   

 .1عرؽ أركشاش، كشرقنا آمقيد ف اٞتنوب الشرقي كا٢تقار كف الشرؽ الشمارل ا١تنيعة
يشتمل على عدد من الواحات كا١تدف كالقصور تزيد عن الثالٙتائة كٜتسُت كاحة متناثرة أشبو   

 . كتنقسم إذل ثالثة مناطق:2ابألرخبيل ف البحار
 من فقارة الزكل شرؽ عُت صاحل إذل تيمقطن. 3تيديكلتأواًل: 
 توات الوسطى من عرًّيف الراس)تسابيت( إذل رقاف.اثنًيا: 
  تيميموف إذل تبلكوزة.قورارة اثلثًا: 

 . كٯتثًٌل حالينا كالية أدرار4كقد أطلق بعض الكٌتاب على ا١تناطق الثالثة ٣تتمعة اسم "إقليم توات"  
 .كتيميموف

كىذه ا١تنطقة ضاربة ف التاريخ؛ يرجع اتريخ عمارهتا إذل ما قبل اإلسالـ، ككانت تسمى ابلصحراء 
جَت ف غضوف القرف الرابع للهجرة. ك٦تا يدؿ على عمق  القبلية، مث كثيرت عمارهتا بعد جفاؼ هنر

 6، كرحلة ابن بطوطة5توات اٝتنا كمسمى؛ كركدىا ف أمهات الكتب التارٮتية؛ كتاريخ ابن خلدكف
 . 7ككصف إفريقيا للوزاف

فقد تعددت آراء ا١تؤرخُت ف ذلك، فهناؾ من اعتب أف السبب ف تسمية أّما عن أصل تسميتها:   
كىي الفواكو اليت  ، كقيل اشتق إٝتها من األتوات8قليم بتوات ألهنا توايت للعبادة كاالستقرارىذا اإل

ديفعت للملوؾ ا١توحدين حُت دخلوا ا١تغرب، فعيرؼ أىل ىذا القطر أبىل األتوات، فحيذؼ ا١تضاؼ 
. كقيل اشتق اٝتها من أحد 9كأقيم ا١تضاؼ إليو مقامو، فصار توات بعد حذؼ التعريف كا١تضاؼ

                                                           
  .1/9العلية إذل منطقة توات، دمحم ابم بلعادل:  الرحلة( 1)

  15إقليم توات خالؿ القرنُت الثامن عشر كالتاسع عشر ا١تيالديُت، فرج ٤تمود فرج:(2)

 .20مدينة أكلف العريقة، عبد اجمليد قٌدم: كتعٍت ابللغة الببرية: كف اليد أك اليد ا١تفتوحة. انظر: صفحات مشرقة من اتريخ  (3)
 .1/9الرحلة العلية:  (4)
 .7/77؛ 6/80، ابن خلدكف:  ف اتريخ العرب كالببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف األكبكا٠تب ديواف ا١تبتدأ ( 5)
 .2/542، ابن بطوطة: ٖتفة النظار ف غرائب االمصار كعجائب األسفار (6)
 .1/505: الوزٌاف الزًٌّييت ابنكصف إفريقيا، ( 7)
  .5نسيم النفحات ف ذكر جوانب من أخبار توات، موالم أٛتد الطاىرم اإلدريسي: ( 8)
 .6درة األقالـ ف أخبار ا١تغرب بعد اإلسالـ، دمحم بن عبد الكرًن البكرم: ( 9)
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. كقيل مشتقة من مرض للرجلُت يسمى "توات" كىذا 1البطوف ا١تنحدرة من سكاف الصحراء ا١تلثمُت
من خالؿ قصة تينسب إذل السلطاف كناف موسى أثناء سفره للحج؛ كف منطقة توات ٗتلف عنو كثَت 

، فسكنوا فيها فسمي ا١توضع   .2ابسم ا١ترضمن أصحابو لوجع أصاهبم يسمى توااتن
عيرفت منطقة توات على مر التاريخ أبهنا أرض أماف كاطمئناف، كىو ما كاف عامالن أساسينا ف توافد   

عدد كبَت من العلماء إليها من كافة األقطار العربية كاإلسالمية، على الرغم من كثرة جدهبا كقلة رزقها 
ة الرماؿ كالرًّيح ال ٖتيط بػها جباؿ كال أرض ذات سباخ كثَت . فهي معركفة أبهنا: "3كمناخها الصعب

أشجار، شديدة اٟترارة ا١تفػرطة ال يكاد ينبت فيها إال النخيل كبعض األشجار القليلة لفرط 
 . 4"حرارهتا

 ادلطلب الثاين: عوامل تطور احلركة الفقهية بتوات.
راجع إذل عدة  شهدت منطقة توات حركة فقهية أسهمت ف تطور اٟتياة الثقافية لإلقليم، كذلك  

 عوامل منها:
ا للعلماء من كافة األقطار العربية توافد العلماء على ادلنطقة:  -01 ا كبَتن عرفت منطقة توات توافدن

حيث استقركا هبا كأٌسسوا ا١تدارس كالزكاًّي لنشر العلم كتعليم الناس أمور دينهم كدنياىم.  كاإلسالمية؛
ف بيعًدىا عن مراكز الصراع السياسي ك٘تيزىا اب٢تدكء،  كيكمن السر كراء جذب ىذه ا١تنطقة للعلماء

، كأيضا كما ذكرت سابقا كوهنا منطقة أماف كاطمئناف كأىلها ٦5تا أاتح اجملاؿ للنشاط العلمي هبا
  ك٭تًتموف رجاؿ الدين. مسا١توف يٌتسموف ابلكـر كالسخاء

رحالت علمائها؛ فرغم بيعد  من بُت أىم أسباب التطور الثقاف كالعلمي ف توات الرحالت: -02
ا١تنطقة عن مراكز العمراف كاٟتضارة كالثقافة ف ا١تغرب كا١تشرؽ اإلسالمي، إال أف ىذا دل يكن عقبة 

 .6أماـ أىلها لالطالع كا١تشاركة ف اٟتياة الثقافية كالفكرية اليت كاف يعيشها العادل اإلسالمي

                                                           
 .127فهرسة الرصاع، أيب عبد هللا دمحم األنصارم:  (1)
  .7اتريخ السوداف، عبد الرٛتن بن عبد هللا السعدم:  (2)
  .28رجاؿ ف الذاكرة) دمحم بن أب ا١تزمرم حياتو كآًثره(، أٛتد أاٌب الصاف جعفرم: ( 3)
 .4 نسيم النفحات ف ذكر جوانب من أخبار توات: ( 4)
  .274/ 1توات كاألزكاد، دمحم الصاحل حوتية: ( 5)
  .15القرنُت الثامن عشر كالتاسع عشر ا١تيالديُت:إقليم توات خالؿ (6)
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ككانت ىذه الرحالت ف البداية داخل ا١تنطقة إذل الزكاًّي كا١تدارس العلمية، مث توسعت إذل ٥تتلف   
. كعن طريق قوافل التجارة كاٟتج 1اٟتواضر اٞتزائرية كورقلة كمتليلي كغرداية كسعيدة كتيارت كتلمساف

 كتونس كا١تغرب.٘تكن الكثَت من طلبة توات من الرحيل خارج الوطن إذل اٟتجاز كمصر كليبيا 
كل ىذه الرحالت أٌدت إذل امتزاج حاضرة توات بغَتىا من اٟتواضر؛ فاستفاد علماؤىا كأفادكا    

، كصلة كيثقى ابلقضاًّي الفقهية كالنوازؿ  . 2كتٌكوف لديهم كٌم ىائل من العلـو
ٖتفيظ  الزكاًّي ىي مؤسسات دينية ركحية خَتية إسالمية، تقـو أساسنا علىالزوااي العلمية:  -03

القرآف الكرًن، كتعليم الفقو كسائر العلـو الشرعية، ك٤تاربة األمية ك إيواء الفقراء كا١تساكُت كالضيوؼ 
 ...ٍُت كإصالح ذات البػى 

كٯتثل إقليم توات أحد أىم مناطق كمراكز ىذا ا١تعلم الفكرم على مستول القطر اٞتزائرم؛ فقد بلغ   
. كيرجع اتريخ نشأهتا 3عدد الزكاًّي مع مطلع القرف ا٠تامس عشر ا٢تجرم إذل أزيد من ٜتسُت زاكية

ىذه الزكاًّي ف  . كسا٫تت4إذل اتريخ نشأة اإلقليم، فتوات كلها زاكية تفيض ابٞتود كالكـر كالعلم
اٟتركة العلمية كالفكرية ككاف ٢تا دكر كبَت ف تبسيط ا١تعارؼ العلمية كالتنافس الستقطاب الطلبة 

 .5كنشر العلم النافع كاٞتادٌ 
سا٫تت القوافل التجارية الذاىبة كاآليبة عب الصحراء الكبل بُت ا١تغرب كتوات :6الِكتاب -04

وىا كلى ت الفقهية إذل سكاف إقليم توات، كابدركا ىم إذل اقتنائها كأى كالسوداف ف إيصاؿ الكتب كا١تؤلفا
 عناية كبَتة، بدليل الكم ا٢تائل للمؤلفات الفقهية اليت ال تزاؿ ٖتتفظ هبا ا٠تزائن.  

 رسُت ابألكقاؼمسا٫تة سكاف منطقة توات خاصة ميسورم اٟتاؿ منهم بدعم الطلبة كا١تدى  -05
 ساعدىم على التفرغ للتعلم كالتعليم كاٞتد كاالجتهاد ف ذلك.؛ ٦تا 7كا٢تبات كبسط النفقات

                                                           
 .1/79الرحلة العلية:  (1)
حاضرة توات كإسهاـ أعالمها ف علـو اللغة، عبد اٟتميد كركمي، ٣تلة الدراسات التارٮتية كاالجتماعية، جامعة نواكشوط،  (2)

 . 207: 33/2019موريتانيا، العدد 
 .100أْتاث ف الًتاث، أٛتد جعفرم:  (3)
 .1/319الرحلة العلية:  (4)
  .274: توات كاألزكاد( 5)
، دمحم جرادم، ٣تلة ا١تعيار، جامعة األمَت عبد القادر، قسنطينة، العدد 12ك 11الدرس الفقهي ف توات خالؿ القرنُت  (6)

23/2010 :382.  
  .274توات كاألزكاد: ( 7)
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 ادلطلب الثالث: أىم أعالم الفقو يف توات.
أكثر من العلـو الدينية األخرل) كاف ىذا االعتناءى   -ا١تالكي-لقد كاف اعتناء علماء توات ابلفقو   

ذا العلم ف الفتول كالقضاء؛ السائدى ف كامل ا١تغرب االسالمي عمومنا(؛ نظرا للحاجة ا١تلٌحة ٢ت
. فكاف من بينهم فقهاء أسهموا ف تنشيط اٟتركة 1الرتباطو بواقع الناس كنواز٢تم كأسئلتهم ا١تتجددة

 الفقهية كبرزكا بتدريس الفقو كالتأليف فيو، كمن أشهرىم:
 : 2عبد الرمحن اجلنتوري -01

ىو عبد الرٛتن بن أيب إسحاؽ إبراىيم بن عبد الرٛتن بن دمحم بن علي اإلنصاٟتي، كلد بُت سنيت   
مشهورة ابلعلم ف عائلة عريقة ٤تافظة  بقصر اجنتور (ـ1699ـ ك1689/ىػ 1110ىػ ك1100)

إذل مدينة عُت صاحل من بالد  ف بالد توات الوسطى، انتقلت الحقان  كالفقو، تنحدر من قصر ًتطاؼ
كاالستقرار ٞتد اٞتنتورم القريب  تيدكلت، كلذلك ٛتل بعض أفرادىا لقب اإلنصاٟتي، مثٌ طاب ا١تقاـ

 . ف قصر اجنتور من بالد تيكورارين
مذىب اإلماـ مالك  كدرس، ًن ف سن مبكرةحفظ القرآف الكر  حيث ،كالده أخذ مبادئ العلم عن  

د العارل بن أٛتد بن عبد على ابن عمو ا١تشارؾ عبتعلم  ، كماكعادة أترابو كأىم أصولو كفركعو كمتونو
استيعاب ٥تتصر خليل كرسالة ابن أيب زيد القَتكاين كالتلمسانية  فتمكن على يديو من ،الرٛتن

، لكنو لعلم متوجها إذل مدينة فاسلكالزمو مدة من الزمن، مث رحل طالبان ..كالفرائض كألفية ابن مالك 
أيب حفص عمر بن . ك١تا رجع توجو إذل تنالف فدرس على يد الشيخ ه أىليوطويال حىت ردهبا دل ٯتكث

 .عبد القادر التنالين
ا عمالن ٤تققنا انظرنا   

ن
قاؿ عنو الشيخ عبد الرٛتن بن عمر التنالين ف فهرستو:"كاف رٛتو هللا عا١ت

نو مالزما للقراءة كاإلقراء صاٟتنا كرعنا نزيهنا عفيفنا ذا صالح كعٌفة من نشأتو إذل كفاتو مشتغال ٔتا يعي
 .3كا١تطالعة كالتأليف كالتقييد مدة عمره"

                                                           
؛ اٟتياة الفقهية ف توات خالؿ القرنُت الثاين عشر كالثالث عشر ا٢تجريُت، 208حاضرة توات كإسهاـ أعالمها ف علـو اللغة: (1)

 . 71عبد السالـ األٝتر بلعادل: 
الداين ف كما بعدىا؛ الغصن  414؛ رحليت لزًّيرة قب الوالد، ضيف هللا بن دمحم أٌب: 1/132انظر ترٚتتو ف: الرحلة العلية:  (2)

اٟتياة االجتماعية كالثقافية إبقليم توات من خالؿ نوازؿ اٞتنتورم ؛ 22ترٚتة كحياة عبد الرٛتن بن عمر التنالين، دمحم ابم بلعادل: 
 كما بعدىا. 52ـ، أٛتد بوسعيد: 18ق/ 12ف القرف 

  .  1/132، نقال عن الرحلة العلية: 6فهرسة الشيوخ، عبد الرٛتن بن عمر التنالين: (3)
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 لو مؤلفات عديدة منها:   
أبيات، متعلقة ابألحكاـ الفقهية  207رًن ف بعض أحكاـ الدٍَّين، كىي قصيدة من نظم معونة الغ -

 ، كشرحها.ا٠تاصة بقضاء الدين عن الغرًن
كلو أيضا حاشية مستقلة على شرح الزرقاين ١تختصر خليل. كلو شرح على ٥تتصر خليل إذل أركاف  - 

 الطالؽ...
كديفن ف مدرستو بقصر . عاـ ستُت كمائة كألفتوف رٛتو هللا يـو االثنُت ا٠تامس من ٚتادل األكذل   

 . اجنتور
   :1عبد الرمحن بن عمر التنالين -02

، من أشهر أعالـ 2ىو أبو زيد عبد الرٛتن بن عمر بن دمحم بن معركؼ بن يوسف بن أٛتد التنالين  
ا عامالن حافظنا ًثقب الذىن فصيح اللساف. كلد سنة 

ن
ق بقصر تنالف كقرأ هبا 1118توات. كاف عا١ت

نتورم، مث القرآف كشيئا من الفقو، مث شد الرحاؿ إذل اجنتور فدرس على يد شيخو عبد الرٛتن اٞت
سافر إذل بالد التكركر كا١تغرب األقصى؛ فدرس كأيجيز على يد ثػيٌلة من العلماء منهم: الشيخ عمر بن 
دمحم بن مصطفى الرقادم الكنيت، كالشيخ دمحم بن أٌب ا١تزمرم، كالشيخ أٛتد بن عبد العزيز ا٢تالرل 

يخ طالنب بن القاضي سيد ا١تغريب، كالشيخ سيدم دمحم ا١تكي بن الشيخ صاحل السجلماسي، كالش
 الواف، كالشيخ سيد أٛتد بن صاحل السوقي التكركرم.

أما تالميذه فهم كثر نذكر منهم:  ٧تاله الشيخاف سيدم دمحم كسيدم دمحم عبد هللا ، كالشيخ دمحم   
بن عبد الرٛتن البلبارل كالشيخ عبد اٟتق بن عبد الكرًن  البكرم كسيدم دمحم بن العادل الزجالكم 

 الشيخ دمحم بن ا١تبكؾ البوداكم.ك 
 خٌلف مؤلفات عديدة ف شىٌت الفنوف منها:   
  .٥تتصر الدر ا١تصوف للسمُت اٟتليب ف إعراب الكتاب ا١تبُت -
 .زيد القَتكاين ٥تتصر النوادر كىو كتاب ف فقو ا١تعامالت البن أيب -
 شيوخو كاإلجازات اليت أخذىا منهم.فهرستو اليت ذكر فيها  -

                                                           
؛ سلسة أعالـ توات كحضارهتا ) الشيخ دمحم بن أب 1/220كما بعدىا؛ الرحلة العلٌية:  3انظر ترٚتتو ف: الغصن الداين: ( 1)

  كما بعدىا.   55 ا١تزمرم، عبد الرٛتن بن عمر التنالين حياهتا كآًثر٫تا(، مبكؾ مقدـ:
ىناؾ من يورد نسب الشيخ بلفظ: عبد الرٛتن بن ابعمر أك بعمر، كقد اعتمدت ف ىذه ا١تذكرة  لفظ عبد الرٛتن بن عمر ( 2)

  التنالين.
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  قصائد شعرية متنوعة.ك ٣تموعة تقاييد كفتاكل، كلو  -
 كآخر مؤلفاتو كمسك ختامها كاف الرحلة اٟتجازية. -
ق ٔتصر، كدفن ٔتقبة اإلماـ الشيخ سيدم 1189توف رٛتو هللا ف التاسع كالعشرين من صفر سنة  

 عبد هللا ا١تنوف.   
 :1دمحم بن العامل الزجلوي -03

 اا، التوايت كطنن بن دمحم بن أيب بكر األنصارم نسبن ىو أبو عبد هللا دمحم بن ادمحم بن أٛتد   
. "كاف ف أسرة اشتهرت ابلعلم كا١تعرفة(  بقصر زاجلو 12كلد ف القرف الثاين عشر ا٢تجرم )ا، كبلدن 

الشيخ ادمحم الذم كاف ، تلقى علومو األكذل ٔتسقط رأسو على يد كالده 2آية ف العلم كاٟتفظ كالذكاء"
أحد األعالـ ا١تشهورين ف ا١تنطقة، فحفظ القرآف الكرًن كبعض ا١تتوف العلمية. مث انتقل إذل تنالف 

 . كأخذ عنو فنوانن كثَتةن  فدرس على يد الشيخ عبد الرٛتن بن عمر التنالين
ن، كعبد هللا بن عبد كثَت من التالميذ، من أبرزىم: ابنو اٟتسن، كأخوه عبد الرٛت  تتلمذ على يده  

 الرٛتن التنالين.
 . كمن أىم مؤلفاتو:القرآف، كلو شركهح على عدة منظومات علمية ف الفقو كالنحو كعلـو فلَّ أى   
)كىو شرح ١تنت ا١ترشد  ىب عادل ا١تدينةمذمن األصوؿ كالفركع على ا١تتعينة تسهيل اإلرشاد للدرر  -

 ا١تعُت على الضركرم من علـو الدين البن عاشر(. 
 .3كلو شرح على ٥تتصر خليل ٝتاه ابلوجيز أىلٌفو إبشارة من شيخو عبد الرٛتن بن عمر التنالين -
  .ألفية الغريب ف علـو القرآف -
 أبيو كعٌلق عليها. ٣تموعة الفتاكل ا١تعركفة بنوازؿ ابن العادل الزجلوم؛ ٚتع فيها نوازؿ -
 ـ.1798ق ا١توافق ؿ 1212شواؿ سنة  23توف  رٛتو هللا يـو   
 
 
 

                                                           
 21: عبد القادر بقادر لزجلوم، دراسة كٖتقيقل ألفية الغريب؛ 27؛ الغصن الداين: 1/128الرحلة العلية: انظر ترٚتتو ف:  (1)

    كما بعدىا.
(2)

 .27: الغصن الٌداين 

  .27ا١ترجع نفسو: ( 3)
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 :1موالي أمحد الطاىري اإلدريسي -04
ىو الشيخ العالمة الشيخ الطاىر أٛتد بن عبد ا١تعطي ا١تعركؼ إبدريس بن أٛتد بن دمحم السباعي   

ـ بقرية أكالد عبد ا١توذل ٔتحافظة مراكش. توف كالده 1907ق/1325اإلدريسي اٟتسٍت، كلد سنة 
أحسن  كىو صاحب ٜتس سنُت، فكفلو أخوه العادل النحرير موالم عبد هللا بن عبد ا١تعطي، كرابه

تربية، كدرس على يديو القرآف حفظنا كتفسَتنا كٖتصل على ٚتلة من  فنوف العلم كىو دكف الرابعة 
، فصار ٨توًّين بليغنا، منطقينا أصولينا،  عشر من عمره، ككاصل دراستو حىت ارتول من ٚتيع أنواع العلـو

، حسابينا، فرضينا، فقيهنا ذا علم ابلقراءات.  مفسرنا، ٤تدًثن
لغ الست كاالربعُت من عمره، غادر ا١تغرب إذل أرض السوداف مث إذل شنقيط، فأقاـ فيها ست ك١تا ب  

سنُت متعلمنا مث ميعلمنا. مث انتقل إذل حاضرة تنبكتو ٔتارل. أما انتقالو إذل توات فكاف سنة 
، فنزؿ بقصر سارل، فرحب بو أىلها ككجدكه 2ـ كما ذكر تلميذه دمحم ابم بلعادل1944ق/1363

 
ن
ا ْترنا كاسع االطالع فعٌضوا عليو ابلنواجد، ككىبوا لو منزؿ أحد الشرفاء ليتفرغ فيو للتدريس عا١ت

كالتعليم. ك١تا كثر تالميذه من كل قطر من أقطار اٞتزائر، بينيت لو مدرسة كبَتة كزاد اإلقباؿ عليها، 
كاٟتبيب بن عبد الرٛتن كٗترٌج على يديو عدد كبَت من الطلبة نذكر منهم: الشيخ دمحم ابم بلعادل، 

السَّيد ا١تختار بن اٟتاٌج قدكر بن عبد ك العلوم خليفتو ف مدرستو، كابنو السيد موالم عبد الرٛتن، 
السيد اٟتاج ك  اٞتعفرم، كالسَّيد اٟتاجَّ أٛتد بن السَّيًٌد اٟتاجَّ ٤تمَّد البوحامدم، السَّالـ األقصاصي

 كغَتىم كثَت...، ا١تختار بن أٛتد البمكي
كرغم انشغاؿ الشيخ موالم أٛتد الطاىرم ابلتعليم كإنشاء ا١تدراس، ككثرة تنقالتو، إال أف ذلك دل   

 ٯتنعو من كتابة مؤلفات كثَتة قيمة ف فنوف شىت؛ منها:
 .فتوحات اإللو ا١تالك على النظم ا١تسمى أبسهل ا١تسالك -
 العقد اٞتوىرم على النظم ا١تسمى ابلعبقرم. -
 اللئارل عن نصيحة ا٢تالرل. عقد اٞتواىر -
 .نبذة ف ٖتقيق الطَّالؽ ابلثَّالث ف كلمة كاحدة -

                                                           
، موالم أٛتد الطاىرم اإلدريسي:  1/354انظر ترٚتتو ف: الرحلة العلية: ( 1)  3كما بعدىا؛ الدر ا١تنظـو شرح مقدمة ابن آجرـك

 كما بعدىا. 5 اإلدريسي:كما بعدىا؛ فتوحات اإللو ا١تالك على نظم أسهل ا١تسالك، موالم أٛتد الطاىرم 
ق، كقاؿ أنو سبق 1356. كقد نفى الشيخ ابم أف يكوف اتريخ دخوؿ شيخو موالم أٛتد لتوات سنة 1/357 الرحلة العلية:( 2)

 قلم.
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 .رفع اٟترج ك ا١تالـ على ا١تاؿ ا١تشكوؾ ابٟتراـ -
 .فتاكل عديدة ف نوازؿ سديدة -
رم بسارل مدة طويلة مليئة ابلعطاء كخدمة العلم. مث رجع إذل ىقضى الشيخ موالم أٛتد الطا  

مسقط رأسو كلبث ىناؾ ١تدة ٕتاكزت العشرين سنة يعىلًٌم فيها ف ا١تسجد الكبَت ٔتراكش، زار خال٢تا 
 ّتوارديفن ك ، ق1399 القعدة من ذم18 يـو توات مرتُت ليتفقد أحواؿ أىلو كأحبابو. ككافتو ا١تنية 

 رٛتة هللا عليهم. "ذلٔتدرسة "أكالد عبد ا١تو كٕاخوانو كالده 
 :1دمحم ابي بلعامل التوايت األولفي -05

ىو الشيخ أبو عبد هللا دمحم عبد القادر بن دمحم بن ا١تختار بن أٛتد العادل القبلوم اٞتزائرم الشهَت   
بلدية من  ساىل قريةف ـ 1930ابلشيخ ابم، يرجع نسبو إذل ٛتَت القبيلة العربية ا١تشهورة. كلد سنة 

 ا١تنطقة. كاف كالده السيد اٟتاج دمحم عبد القادر من كبار علماء . أدرار كالية ،دائرة أكلف، أقبلي
منذ الصغر، فتعلم القرآف على يد الشيخ دمحم عبد  علمية متدينة اىتمت بتعليموعائلة  ترٌّب ف كسط  

عبد  كدرس على الشيخ دمحم النحوية كالفقهية.مث أخذ على كالده ا١تبادئ الرٛتن بن مكي بلعادل، 
مث انتقل إذل زاكية الشيخ أٛتد السباعي كمكث فيها سبع سنوات الكرًن ا١تغيلي مدة من الزمن، 

لسبع حصل فيها العلـو الشرعية من فقو كأصوؿ ك٨تو كفرائض كتفسَت كحديث كدل تنقض السنُت ا
  دراستو ٖتصل على عدد من اإلجازات منها:. كخالؿ فًتة حىت صار عا١تان اتـ التحصيل

 إجازة عامة من شيخو موالم أٛتد الطاىرم بن عبد ا١تعطي عند انتهاء الدراسة. -
 إجازة عامة من السيد اٟتاج أٛتد اٟتسن أبسانيد متعددة. -
 إجازة من السيد علي البوديلمي ف اٟتديث كعلومو. -
 لشاكيش.إجازة من العادل اللبناين الشيخ زىَت ا -
 كأجيز ف مكة ا١تكرمة من الشيخ العادل الشريف السيد دمحم علوم ا١تالكي. -
كأجيز ف ا١تدينة ا١تنورة من الشيخ دمحم العريب السنوسي.كما ٖتصل على شهادة اإلماـ األستاذ من  -

 كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كشهادة )الليسانس( ف العلـو اإلسالمية.

                                                           
كمابعدىا؛ ترٚتة الشيخ دمحم ابم  73انظر ترٚتتو ف: إرشاد اٟتائر إذل معرفة قبيلة فالف ف جنوب اٞتزائر، دمحم ابم بلعادل: ( 1)

. صفحات مشرقة من اتريخ مدينة أكلف العريقة، 2/377بلعادل اٞتزائرم، دمحم علي األمُت الشنقيطي)ف كتاب الرحلة العلية(: 
 . 104عبد اجمليد قدم: 
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رجع إذل مدينة أكلف كأسس هبا مدرسة شرعية ٝتاىا مدرسة مصعب بن عمَت، كتستقطب ىذه 
ٗترج من ىذه ا١تدرسة ا١تدرسة أعدادا كبَتة من الطلبة الوافدين من ٥تتلف أ٨تاء القطر اٞتزائرم. 

تعليمي كال كرًن كأكثرىم التحق ابلسلك الديٍتالكثَت من الفقهاء كالعلماء كاألئمة كمعلمي القرآف ال
  كيؤدم مهامو على أكمل كجو.

إمامان ٦تتازان معًتفان بو فهو ٔتدينة أكلف ا١تدرس كا٠تطيب  التحق ابلسلك الديٍتبعد االستقالؿ   
زار عدة دكؿ عربية طلبان للعلم كْتثان عن ا١تخطوطات كلقاء العلماء . ك كا١تفيت كالقاضي الشعيب

كلقاء العلماء كزًّيرة  اٟتجأداء على كل سنة تقريبان كاظب  ، ك م كمصر كتونس كا١تغرب كليبياستهدارى كمي 
 تقريبا. ا١تكتبات كشهود ا١تنافع كقد اجتمع لو ف سجل حسناتو ما يزيد على ثالثُت حجة

 ألف الشيخ ابم العديد من ا١تؤلفات ف ٥تتلف اجملاالت، إذ تزيد مؤلفاتو عن الثالثُت. من أ٫تها: 
 ا١تسالك ف جزئُت.زاد السالك شرح أسهل  -
 ملتقى األدلة األصلية كالفرعية ا١توضحة للسالك على فتح الرحيم ا١تالك ف أربعة أجزاء. -
 بيتا. 2509فتح الرحيم ا١تالك ف مذىب اإلماـ مالك، كىو نظم من  -
 اٞتواىر الكنزية نظم منت العزية. -
 السبائك اإلبريزية شرح على اٞتواىر الكنزية. -
 زىرم نظم ٥تتصر االخضرم.الكوكب ال -
 فتح اجمليب ف سَتة النيب اٟتبيب.  -
 الرحلة العلية إذل منطقة توات. -
ق 1430توف الشيخ ابم رٛتة هللا عليو صبيحة يـو األحد الثالث كالعشرين من ربيع الثاين سنة   

 .1ـ. كديفن ٔتقبة اٞتديد ٔتدينة أكلف2009ا١توافق للتاسع عشر من شهر أفريل 
 دمحم بن أّب ادلزمري: -06

 كىو الشيخ الذم اخًتتو ١توضوع ىذا البحث، كستأيت ترٚتتو ف ا١تبحث ا١توارل.   
 
 
 

                                                           
  .28الشيخ دمحم ابم بلعادل كجهوده العلمية، منَتة سعودم: ( 1)
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 ادلبحث األول:
 مِّريترمجة ابن أّب ادلُز  

 يعقد ىذا ا١تبحث إلعطاء نبذة عن حياة ابن أبٌ 
ا١تزمرم، كسَتتو العلمية كالعملية، كذلك من خالؿ 

 ا١تطالب اآلتية:
 اٝتو كمولده.ادلطلب األول: 
 شيوخو، تالميذه كرحالتو.ادلطلب الثاين: 

أقواؿ العلماء فيو، أىم مؤلفاتو ادلطلب الثالث: 
 ككفاتو.
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 .1ادلطلب األول: امسو ومولده
يٍد، كف ركاية بن أٛتد بن عثماف بن أيب *امسو:    ٌزمًٌرمىو أبو عبد هللا، دمحم بن أيبَّ بن أٛتًٍ

ي
. 2بكر ا١ت

 منشأن كموطننا ككفاة. 3نسبة إذل قرية زمورة من أرض البابر. ا١تخزكمي القرشي التوايتي 
 .4كقرية زمورة ىي قرية اب١تغرب األقصى، كىي ا١تعركفة بسوس األقصى التابعة لعمالة تردانت  
ـ بقرية أكالد اٟتاج بلدية ٘تقطن 1683ا١توافق ؿ  5ق1094كلد الشيخ دمحم بن أٌب سنة  مولده:*

 دائرة أكلف كالية أدرار ابٞتزائر.
نشأ مولعا ابلعلم فتلقى مبادئ علومو األكذل ٔتسقط رأسو لينتقل بعد ذلك إذل زاكية كنتة ليكمل    

دة أصقاع تعليمو على يد علمائها. كظل هبا فًتة طويلة دارسنا كمدٌرًسنا. ليشٌد بعدىا الرحاؿ إذل ع
عربية كإسالمية كبالد التكركر كشنقيط؛ طلبنا للعلم كا١تعرفة. حىت استقر بو التطواؼ بقصر تيميموف 

 الذم كاف بو ٟتده. 
كبذلك يعتب الشيخ بن أٌب الوحيد الذم ربط بُت مناطق توات الثالثة كغَتىا )أكلف أك   

 .6تيديكلت، توات، ڤورارة(

                                                           
  ينظر ترمجتو يف:( 1)

؛ النبذة ف 111؛ قطف الزىرات من أخبار علماء توات، دمحم عبد العزيز سيدم عمر: 89/ 1الرحلة العلية إذل منطقة توات:
)الشيخ دمحم بن أاب ا١تزمرم، عبد الرٛتاف بن عمر ؛ سلسلة أعالـ توات كحضارهتا81عبد اٟتميد بكرم:  اتريخ توات كأعالمها،

؛ رجاؿ ف الذاكرة )دمحم بن أب 69؛ صفحات مشرقة من اتريخ أكلف العريقة: 9التنالين حياهتما كآًثر٫تا(، مبكؾ مقدـ: 
 .41ا١تزمرم(: 

( كاألصح 99لفرج ٤تمود فرج: ـ، 19ك18ىناؾ من أكرد نسبتو بلفظ الٌزميورم؛ )كما ف كتاب: إقليم توت خالؿ القرنُت ( 2)
  كالذم ٌٝتى بو الشيخ نفسو كذكره ف بعض مؤلفاتو ىو "ا١تزٌمًٌرم".

يعود بو إذل األىٍقالؿ ف ك  ،، فيسميو بعضهم عيبػىٍيد ربونسبويتخبطوف ف  راح الكثَت من شرٌاح منظومة اآلجركمية البن أبٌ (3)
خر. كالغريب أف كل ىذه التسميات كاألنساب قد كيثٌقت كطيبعت ف كتب، موريتانيا حينا، أك إذل شنقيط، أك كىالتىو حينا آ

الشيخ دمحم بن أٌب ف مطلع بو صرٌح  كالصحيح كالذم كديٌكنت على صفحات بعض مواقع التواصل اإلجتماعي كبعض ا١تنتدًّيت.
ا كدارنا.  معظم مؤلفاتو أبنو ىو دمحم بن أٌب بن عثماف بن أٛتيد التوايت مولدن

 .41رجاؿ ف الذاكرة)دمحم بن أب ا١تزمرم(:  (4)
كما صرٌح بذلك ابنو ضيف هللا ف الرحلة:)كلد لست سنُت بقيت من القرف الذم قبل ىذا( كىو ىنا يقصد القرف اٟتادم ( 5)

أٛتد جعفرم:  عشر ألنو عاش ف القرف الثاين عاش كما سيأيت. انظر:رحليت لزًّيرة بال الوالد، ضيف هللا بن دمحم بن أٌب، ٖتقيق
359. 

 .89الرحلة العلية:  (6)
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 تالميذه ورحالتو.ادلطلب الثاين: شيوخو، 
 أوال: شيوخو:

 شيوخ بن أٌب كثَتكف نظرا لكثرة ترحالو، كقد ذكر ابنو ضيف هللا ٚتلة منهم ف رحلتو؛ من أبرزىم:   
 ه(:12دمحم الصاحل بن ادلقداد )ت ق  -01
، كقد تتلمذ على يديو عدد من ا١تشايخ كالعلماء، كمنهم الشيخ ا١تزمرم ةيعٌد أحد ا١تشايخ التواتي  

 .1أخذ عنو علم الفقو ا١تالكيالذم 
 ه(:12أمحد التوجي )ت ق  -02

من علماء توات ا١تشهود ٢تم ابلباع الطويل، عاش ف القرف الثاين عشر ىجرم، كأخذ العلم "كىو    
كىو دفُت بُت قصرم  ف كثَت من العلـو منها النحو. عن الشيخ سيدم انجم ا١تدفوف بتمنطيط،

 بن أٌب النحو.. أخذ عنو دمحم 2عباين كتسفاكت"
 م(: 1744ه/1157عمر بن ادلصطفى الرقادي الكنيت )ت  -03
"ىو الشيخ عمر بن دمحم ا١تصطفى بن أٛتد بن الرقاد الكنيت. كاف متواضعا، حسن ا٠تلق لُت   

العريكة، فصيحا فقيها، ٨توًّي، لغوًّي، أديبا شاعرا. درس على يد الشيخ دمحم الصاحل بن ا١تقداد. عيرؼ 
تب بكل الوسائل، من شراء أك نسخ، كثَت التقييد كما قاؿ عنو التنيالين. توف ف بكثرة ٚتعو للك

أخذ عنو الشيخ بن أٌب . 3ق"1157طريقو إذل اٟتج ليلة اٞتمعة الثالث كالعشركف ربيع الثاين سنة 
 .4الفقو

كلده ضيف عن أحد، كإ٪تا فتح هللا عليو فيو. فقد ذكر  -رٛتو هللا–أما العركض فلم أيخذه الشيخ   
على بعض العلماء، فلم ييفتح لو فيها، كعلقت ٫تٌتو هبا،  6أنو)بن أٌب( قرأ ا٠تزرجية 5هللا ف الرحلة

                                                           
 .25دمحم بن أٌب ا١تزمرم كجهوده ف النحو، عبد هللا عمارم:  (1)
 .72معجم أعالـ توات، عبد هللا مقاليت، مبارؾ جعفرم:  (2)
  .269ا١ترجع نفسو: ( 3)
رجاؿ ف الذاكرة)دمحم بن أب ا١تزمرم(:  ؛87؛ النبذة ف اتريخ توات كأعالمها: 112قطف الزىرات من أخبار علماء توات:  (4)

42. 
  .374رحليت لزًّيرة قب الوالد: ( 5)
 ق(؛ كىي قصيدة ف علم العركض.626نسبة لضياء الدين ا٠تزرجي )ت:  (6)
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فطلب الفتح من هللا تعاذل، مث رجع فصرؼ ٫تٌتو ٢تا كاشتغل ٔتطالعة شركحها، فلم ٘تض أًّيـ حىت فيتح 
 لو فيها. 

 اثنيا: تالميذه:
 ، كسفره داخل كخارجمدرسنالعلمي كمكوثو ابلزكاًّي طويال على الرغم من كثرة نشاط بن أٌب ا  

، إال أف ىناؾ قلة من تالميذه 1صحيح البخارم ف عٌدة مواضعل الوطن لالستفادة كاإلفادة، كإٝتاعو
 الذين كتبوا عنو أك ترٚتوا لو ف سلسلة أشياخهم. برز منهم تلميذاف، ك٫تا:

 ابنو ضيف هللا:  -01
ٌزمًٌرم. كلد ف ىو ضيف هللا بن دمحم بن   

ي
يٍد، كف ركاية بن أٛتد بن عثماف بن أيب بكر ا١ت أيبَّ بن أٛتًٍ

ق(. تلقى العلم على يد كالده كنبغ 1128السادس عشر من شواؿ عاـ ٙتانية كعشرين كمائة كألف )
 فيو. برز ف النحو كعلـو العربية كالشعر، كمن مظاىر ىذا النبوغ إجابتو على لغز أبيو كنصو:

 صاح سلم على النحاة كسلهم                        حبذا حبذا ٫تو إف أجابوا         
 ما مضاؼ إليو أعرب ابلرفع                           صر٭تا كذا لعمرم عجاب         

 ، إذل أف رد عليو ضيف هللا بقولو: 2كبقي ىذا اللغز مدة سنة كاملة دل يستطع التوصل إليو أم أحد  
 من نفسي كعليو من الكرًن سالـ                     مع كثَت األمل من مواله          
 جواب ما سألت عنو قريب                           ف حزب االنبيا ىداؾ هللا         
 بعد إال كلفظو لفظ رفع                               ذا اٞتواب كالعجب من مبداه         

الكثَت من القصائد ف فنوف شىت، منها: مرثيتو للشيخ سيد عمر بن الشيخ سيدم دمحم لو   
 .. 3ا١تصطفى، كلو قصيدة ف مدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص

من أىم مؤلفاتو: رحليت لزًّيرة قب الوالد؛ كتعتب أقدـ كأىم شهادة اترٮتية عينية لواقع اٟتياة   
 ـ.18ق/ 12وات جنوب اٞتزائر، خالؿ القرف االجتماعية كالعلمية ف أقاليم ت

 
 

                                                           
 .377رحليت لزًّيرة قب الوالد:  (1)
  .22سلسلة أعالـ توات: ( 2)
 .86-85صفحات مشرقة من مدينة أكلف العريقة:  (3)
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 م(:1775ه/ 1189)ت  بن عمر التنالين ن  الرمحالشيخ عبد  -02
. أخذ عن بن أٌب كقرأ عليو صغرل الصغرل، كأجازه 1كىو من أبرز علماء توات كما سبقت ترٚتتو

كأان ف كقد سجل ذلك بنفسو ضمن سلسلة أشياخو حيث قاؿ:" لقيتو ف صغرم  .2ف ٚتيع مؤلفاتو
، فحضرت إقراءه للمرشد ا١تعُت 3ا١تكتب بزاكية عم كالدم بتنالف، مر هبا متوجها لبالد ٕترارين

فأعجبٍت تدريسو، فواعدتو إف رجع لبالده أف أرحل إليو لألخذ عنو، فلم ييقٌدر رل ذلك. مث لقيتو مرارا 
 .4سو فيها"بعد ذلك، كاستفدت منو فوائد ف النحو كاللغة كغَت٫تا...، كحضرت درك 

من أىم مؤلفاتو: ٥تتصر السمُت ف إعراب القرآف، فهرسة شيوخو كالفنوف العلمية اليت درسها عليهم 
 .5كتلقاىا ابالجازة منهم، ٥تتصر النوادر)كىو كتاب ف فقو ا١تعامالت البن أيب زيد(

 اثلثا: رحالتو: 
؛ إذ سافر كثَتا داخل 6عيرؼ دمحم بن أٌب ا١تٌزٌمرم بكثرة رحالتو، ككاف يلقب بصاحب اٞتوالف  

كخارج اٞتزائر، ابتدأىا بتنقلو من مسقط رأسو بوالد اٟتاج ٨تو زاكية كنتو جنوب كالية أدرار، مث إذل 
 .7مدينة ٘تنطيط، كمنها إذل زاكية تنالف ليستقر بو ا١تقاـ أخَتا ٔتدينة تيميموف

أما رحالتو خارج الوطن؛ فرحل بن أٌب إذل مدينة سجلماسة، كمنها ١تدينة فاس اب١تغرب األقصى،   
حيث حضر ٣تالس العلم اليت كانت تقاـ ىناؾ؛ فحضر حلقة الشيخ أيب إسحاؽ سيدم إبراىيم. كلو 

 .8رحالت أيضا إذل أرض السوداف اإلفريقي ابلتحديد مارل ك٘تبكتو كأركاف
ككاف ٢تذه الرحالت كاٞتوالت كبَت األثر ف تنوع كغزارة علم الشيخ بن أٌب كبركزه بُت علماء   

 عصره؛ نظرا لكثرة احتكاكو بعلماء البلداف كاٟتواضر األخرل، كاالستفادة منهم كاإلفادة.  
 

                                                           
  .15انظر: ص (1)
 .26الغصن الداين:  (2)
 كتسمى أيضا قورارة. (3)
 .44؛ نقال عن رجاؿ ف الذاكرة)دمحم بن أب ا١تزمرم(: 40تراجم شيوخ الشيخ عبد الرٛتاف بن عمر التنالين:  (4)
  .53الغصن الداين: ( 5)
  .90الرحلة العلية:  (6)
 .43رجاؿ ف الذاكرة )دمحم بن أب ا١تزمرم(:  (7)
 .45سلسلة أعالـ توات كحضارهتا:  (8)
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 ادلطلب الثالث: أقوال العلماء فيو، أىم مؤلفاتو ووفاتو.
 أوال: أقوال العلماء فيو:

يعتب الشيخ دمحم بن أٌب من أشهر أعالـ منطقة توات، كال ٗتفى جهوده ف التعليم كالتدريس   
 كالتأليف على أحد. كلقد أشاد بو أىل ا١تنطقة كقدركه أٯٌتا تقدير. 

: "شيخنا الفقيو األديب، النحوم، اللغوم أبو    فهذا تلميذه عبد الرٛتن بن عمر التنالين ٯتدحو قائالن
دم دمحم بن أب ا١تزمرم، كاف رٛتو هللا فقيها، أديبا، ٨توًّي، لغوًّي، تصريفيا، عركضيا فائقا عبد هللا سي

 .1ف الفنوف الثالثة األخَتة، رائق ا٠تط، شاعرا ٣تيدا ال يبارل فيو كال ٬تارل من صغره إذل اآلف.."
كاد ٬تيب ف انزلة، كقاؿ فيو أيضا كاصفا أخالقو كسعة علمو:" كاف رٛتو هللا كرعا ف الفتول ال ي  

ك٭تيل على غَته كلو كاف أدىن منو ألنو غلب عليو علم األدب كأكثر نظره كإقرائو فيو. ككاف كثَت 
 .2ا١تطالعة ال تكاد ٕتد كتااب بتوات إال كٕتد خطو فيو. ككاف متفننا ف الضبط ال يتساىل فيو"

من العلماء األعالـ كالعباقرة البلغاء كقاؿ فيو الشيخ دمحم ابم بلعادل:" فالشيخ دمحم بن أٌب كاف   
 . 3الكراـ"

 .4ككصفو الشيخ الطاىر اإلدريسي اٟتسٍت أبنو العالمة البحر الفهامة، قاعدة من قواعد توات  
كدل تقتصر شهرتو ف منطقة توات فقط، بل ذاع صيتو ف كثَت من البلداف، فقد قاؿ فيو دمحم بن ابدم 

كاف رٛتو هللا أديبا لغوًّي تصريفيا، عركضيا، زائق ا٠تط كشاعرا ٣تيدا من علماء الصحراء ا١تالية:"  
 .5مفلقا"

 :6اثنيا: أىم مؤلفاتو
لقد خٌلف الشيخ بن أٌب العديد من التصانيف كا١تؤلفات ف النحو كالعركض كالفقو، كقصائده   

عت لكانت ديواان  .7 ضخما"الشعرية ال ٖتصى، كما قاؿ عنها الشيخ دمحم ابم بلعادل: "لو ٚتي

                                                           
 .13سلسلة أعالـ توات كحضارهتا:  (1)
 .64رجاؿ ف الذاكرة:  (2)
  .89الرحلة العلٌية:  (3)
(4 ) :   . 16الدر ا١تنظـو شرح مقدمة بن آجرـك
  .75صفحات مشرقة من اتريخ مدينة أكلف العريقة: ( 5)
 . 361رحليت لزًّيرة قب الوالد: انظر: ( 6)
  .90الرحلة العلية: ( 7)



15 
 

 كىذا ذكر للبعض منها مصنفة حسب العلم أك الفن الذم تنتمي إليو:  
 اللغة العربية وعلومها: -01
 من ٚتلة ما خلف بن أٌب من تراث لغوم:   
  :ق1116ألفها سنة قصيدة فك البحور الشعرية. 
 ـ. 1716ق/1120ألفها سنة : 1نظم مقدمة ابن آجروم 
  :فها سنة أل، أرجوزة ف علم العركضكىي روائق احللل يف ذكر ألقاب الزحاف والعلل

  ق.1126
 ـ، كىي ف مائة كأربعُت 1732ق/ 1144سنة  :2نظم نزىة احللوم يف نظم منثور ابن آجروم

 بيتنا. 
  :كىو نظم ًثلث على مقدمة ابن آجرـك على البحر كشف الغموم على مقدمة ابن آجروم

 .ق1157ألفو سنة الطويل، 
 :كىي أرجوزة ف التصريف. روضة النسرين يف مسائل التمرين الواردة يف شافية بن احلاجب 
 .شرح ادلنظومة السابقة 
 .منظومة يف أمساء البحور 
  :كىو شرح على المية ابن اجملراد ف إعراب اٞتمل.نيل ادلراد من المية ابن اجملراد 
 كىي ف تسعة كٙتانُت بيتا. ادلضطرب":"والذي مسّاه  قصيدة شعرية أنشأ عليها حبره اجلديد 
 العلوم الدينية:  -02

 ترؾ ا١تزٌمرم أعماالن قيمةن ف ىذا اجملاؿ منها:لقد   
 .أرجوزة يف علم الكالم 
  : كىي ف ٙتانية كٜتسُت بيتنا. أرجوزة يف مدح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
  :شرح على ا٢تمزية لإلماـ البصَتم.كىو الذخائر الكنزية يف حل ألفاظ اذلمزية 

                                                           
 ق(.723ا١تقدمة اآلجركمية كضعها أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن داكد الصنهاجي ا١تعركؼ  اببن آجرـك )ت  (1)
(2 ) .  كضع عليها الشيخ دمحم ابم بلعادل شرحا ٝتٌاه ابلرحيق ا١تختـو على نزىة اٟتلـو
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  :بداية أبياهتا على حركؼ قولو تعاذل: قصيدة يف التوسل إىل هللا
              

 [.60] غافر:      
  :ف علم العقيدة، كىي ف اثنُت كستُت بيتنا.منظومة يف صغرى الصغرى للشيخ السنوسي 
  :كىو شرح للقصيدة السابقة. معونة القّراء 
 .أما جهوده الفقهية فسوؼ أيفرًد ٢تا ا١تبحث التارل لدراستها  

كدل تتوقف جهود بن أٌب على التأليف فقط، بل مشلت أيضا التعليم اب١تؤسسات التعليمية ف كافة   
من مؤلفاتو مناطق توات؛ ساىم ف تعليم أكب عدد من الطلبة التواتيُت. كاٞتدير ابلذكر أف الكثَت 

كقصائده الشعرية كانت تدخل ضمن مناىج التعليم اب١تدارس التواتية؛ منها: شرحو ٢تمزية البوصَتم 
 ..... 1كالمية العجم
 اثلثا: وفاتو:

توف رٛتو هللا ظهر يـو اإلثنُت العاشر من ٚتادل اآلخر سنة ستُت كمئة بعد األلف ىجرية   
ة سيدم عثماف كسط ا١تدينة. كقبه اآلف ييعرؼ بقب ق(، ٔتدينة تيميموف كديفن ف مقب 1160)

 .2العبقرم نسبة إذل مؤىلَّفو الشهَت )العبقرم ف نظم سهو األخضرم(
قاؿ كلده ضيف هللا: "كختموا عليو القرآف مرات قبل أف يصلي عليو ٚتاعة كثَتة، كلقد عهدانىم 

 .3يقرءكف عليو القرآف كل يـو ٜتيس حىت افًتقنا معهم"
 :4رًثه كلده فقاؿكلقد 

 تػيويف الشيخ فيها عن قريب                      أبىوف من ٚتادل بغَت لبس              
 بيـو عاشر منو بعاـ                              من الستُت ف ٖتقيق حدس              
 تور ذم ٭تسكف ذا العاـ قد غارت عيوف                     كصوف كجن              
 سقى هللا ثراىم كل كبل                          من الرٛتات ف مرد كأكس              

                                                           
 .99ا١تيالديُت: إقليم توات خالؿ القرنُت الثامن عشر كالتاسع عشر  (1)
 .66رجاؿ ف الذاكرة)دمحم بن أب ا١تزمرم(: (2)
 .378رحليت لزًّيرة قب الوالد:  (3)
 .359ا١ترجع نفسو:  (4)
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 :لثاينادلبحث ا
 دراسة يف اجلهود الفقهية البن أّب ادلزمري

يتضمن ىذا ا١تبحث دراسة ف اآلًثر الفقهية للشيخ بن 
ا١تذكرة، كقد جاء أب ا١تزمرم. كىو حجر الزاكية ف ىذه 

 ف ثالثة مطالب كما يلي:
 العبقرم ف نظم سهو األخضرم.ادلطلب األول:       
  مراسالتو.ادلطلب الثاين:       
 اجتهاداتو ف مسائل متفرقة.ادلطلب الثالث:       
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 دتهيــــــد:
ل حياهتم اليومية. كانصىبَّ لقد حىًظيى علم الفقو ابىتماـو ابلغو من أىل توات؛ كذلك الرتباطو بتفاصي  

ىذا االىتماـ ابلفقو على مذىب اإلماـ مالك رٛتو هللا؛ كونو السائد ف ا١تنطقة)بل ف ا١تغرب العريب( 
ك٥تتصرات تعُت الطلبة  بدكف منازع، فانكٌبوا على دراسة مؤلفاتو كفهم ٤تتواىا كشرحها ككضع حواشو 

، حسب غرضهم من التأليف ؛ 1كالعامة على استيعاهبا. كتنٌوعت تصانيفهم ف ذلك بُت منثور كمنظـو
 سواء كاف غرضنا تعليمينا أك علمينا أك عملينا. 

كعلى منهجهم مضى الشيخ دمحم بن أٌب ا١تزمرم، كقد كاف من ا١تكثرين ف التأليف؛ فلو جهود   
 .2ًثر على بعضها كال يزاؿ البحث كالتنقيب عن آًثره جارًّيفقهية عديدة، عي 

 كقد ٚتعتي من خالؿ ْتثي آًثره الفقهية اليت كصلت إلينا كىي كما يلي:  
 العبقرم ف نظم سهو األخضرم. -
 ٖتلية القرطاس ف الكالـ على مسألة تضمُت ا٠تماس. -
 ٤تاكرة بينو كبُت علماء زاجلو ف قضاء دىين ا١تيت. -
ف فهرس ٥تطوطات مركز أٛتد اباب للتوثيق كالبحوث التارٮتية  رى كً رسالة ف حكم شرب التبغ، ذي  -

 ، كدل أعثر عليو.3بتنبكتو
قف ، كلكن دل أ4كلو ٥تتصر ف مناسك اٟتج ذكره كلده ضيف هللا ف رحلتو عندما عدد مؤلفاتو -

 .عليو
 اجتهاداتو كآراؤه ف مسائل فقهية متفرقة. -
 
 

 

                                                           
 .172اٟتياة الفقهية ف توات:  (1)
 .65رجاؿ ف الذاكرة)دمحم بن أب ا١تزمرم(:  (2)
، إعداد ٣تموعة من ا١تكتبيُت اب١تركز؛ نقال عن رحليت لزًّيرة مركز أٛتد اباب للتوثيق كالبحوث التارٮتية بتنبكتو تطوطا٥ت فهرس (3)

 .347قب الوالد، حاشية احملقق: 
 .372رحليت لزًّيرة قب الوالد:  (4)
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 ادلطلب األول: العبقري يف نظم سهو األخضري.
 .1أوال: ترمجة للشيخ األخضري صاحب الكتاب

ىو الشيخ العالمة أبو زيد عبد الرٛتن بن دمحم الصغَت بن دمحم بن عامر األخضرم البسكرم   
مػ ف بنطيوس من قرل نواحي بسكرة. أخذ العلم عن كالده دمحم 1514ق/920كلد سنة ا١تالكي، 

؛ أخذ عنهما الفقو كعلـو اللغة كعلم ا١تواريث ، كعن أخيو أيضاالذم كاف من علماء العصر الصغَت
، فمن بُت امع الزيتونةّتبعد أف حفظ القرآف كأتقن رٝتو كتالكتو، مث كاصل تعلمو بقسنطينة مث 

 .3اينأبو عبد هللا القلشك  2أبو ٭تِت بن عقبةشيوخو: 
ألف الشيخ األخضرم ف شىت ا١تعارؼ العقلية كالشرعية كالفقهية كاللغوية كالرًّيضية كالفلكية كمن   

 :أشهر مؤلفاتو
كقد طبع عدة  .ؼ الثالثة الفنوف: ف علم البالغة كالبياف كالبديعنظم اٞتوىر ا١تكنوف ف صدى  -

 طبعات منها: طبعة مركز البصائر للبحث العلمي بتحقيق الدكتور دمحم بن عبد العزيز نصيف. 
منها طبعة القاىرة  ،نشر عدة مراتب. منظومة الدرة البيضاء ف الفرائض كاٟتسا -

 .ـ1907ق/1325ـ، كطبعة مشركحة سنة 1891ق/1309سنة
كقد حقق كشرح عدة طبعات، منها: طبعة دار السالـ ٔتصر سنة  .نظم السلم ا١تركنق ف ا١تنطق -

 ـ.2014
للشيخ سحنوف بن ٢تا عدة شركح، منها: مفيد احملتاج ف شرح السراج  .نظم السراج ف علم الفلك -

 ـ.1906ق/ 1324عثماف ا١تيدكم الونشريسي، كقد طبع ف مصر سنة 
طبعة  كقد طبع عدة مرات، منها: .مالكخمتصر األخضري يف العبادات، على مذىب اإلمام  -

ق(. مث طبعة أخرل 980)تاٞتزائر كطبعة مصر شرحها عبد اللطيف بن ا١تسبح ا١ترداسي القسنطيٍت

                                                           
؛ عبد الرٛتن األخضرم العادل 15-14؛ معجم أعالـ اٞتزائر، عادؿ نويهض: 3/331انظر ترٚتتو ف: األعالـ، الزركلي: ( 1)

  كما بعدىا.  10الصوف الذم تفوؽ ف عصره، بوزًّيين الدراجي: 
  دل أقف على ترٚتتو. (2)
توذل اإلفتاء ّتامع ، ك الباجي، كرل التدريس ٔتدرسة عنق اٞتملىو الشيخ أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن دمحم بن عبد هللا القلشاين (3)

مسامرات الظريف ْتسن : . انظركدفن ابلزالج ق890. توف سنة الزيتونة كا٠تطبة ّتامع القصبة فجمع بُت القضاء كالفتيا
 .216: السنوسي دمحم بن عثماف، التعريف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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صححها كراجعها الشيخ حبيب هللا الشنقيطي ا١تالكي برعاية ا١تكتبة احملمدية ابلقاىرة، كا١تكتبة 
  األىلية لواد مدين ابلسوداف.

الرٛتن األخضرم بقرية قجاؿ كقد اختيًلف ف اتريخ كفاتو فمن قائل أنو توف توف الشيخ عبد   
ـ( فعلى الرأم األكؿ يكوف قد 1575ىػ/983ـ ( كمن قائل أنو توف ف )  1546ىػ/953ف)

 .عاش ثالًث كثالثُت سنة كىو ا١ترجح عند أغلب ا١تراجع اليت ترٚتت للشيخ األخضرم
 خضري.اثنًيا: التعريف بكتاب خمتصر األ

ف فقو العبادات على مذىب اإلماـ مالك بن  -نثرنا-ىو كتاب ٥تتصر كضعو الشيخ األخضرم   
أنس، استهلو بعنواف "أٌكؿ ما ٬تب على ا١تكلف"، ك ختمو بباب السهو الذم توسع فيو بعض 

  الشيء.
كتضمن عدة فصوؿ أخرل كىي: فصل ف الطهارة، فصل ف التيمم، فصل ف اٟتيض، فصل ف 

 .1النفاس، فصل ف األكقات كفصل ف شركط الصالة
القى الكتاب شهرة كبَتة ف الوسط اإلسالمي، كاىتماما كبَتا من الفقهاء ا١تالكيُت، حيث اعتنوا بو   

 شرحنا كنظمنا. كمن بُت شركحو الكثَتة نذكر:
فوظ بن أٛتد أعده كنشره دمحم ٤ت منح العلي ف شرح كتاب األخضرم، حملمد بن سادل الشنقيطي. -

 ـ، ٔتراجعة كتعليق ااٌبه بن دمحم عارل اجمللسي الشنقيطي.2005ق/1426سنة 
األزىرم ا١تالكي،  ىداية ا١تتعبد الٌسالك ف مذىب اإلماـ مالك، للعالمة صاحل عبد السميع اآلٌّب  -

 ـ.2004حققو كخرٌج أحاديثو: أٛتد مصطفى قاسم الطهطاكم. طبعتو دار الفضيلة ابلقاىرة، سنة 
كطبع سنة  ا١تسك األذفرم ف شرح كأدلة ٥تتصر األخضرم، ا١تختار بن العريب مؤمن اٞتزائرم. -

 ـ.2013ق/ 1434
 كمن منظومات ا١تختصر ٧تد:  
ضرم، للشيخ دمحم ابم بلعادل. طبعتو دار ابن حـز سنة األخالكوكب الزىرم نظم ٥تتصر  -

 ـ. 2010ق/ 1431
  العبقرم ف نظم سهو األخضرم للشيخ بن أٌب ا١تزمرم. -
 

                                                           
  .100عصره: عبد الرٛتن األخضرم العادل الصوف الذم تفوؽ ف ( 1)
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 األخضري. سهو اثلثًا: منت العبقري يف نظم
( 159ىو نظم على ْتر الرجز لباب السهو من ٥تتصر األخضرم. كىو ف مائة كتسعة كٜتسُت )  

 ق، كيظهر ذلك من قولو ف خا٘تة النظم:1128بيتنا. ألٌفو سنة 
 ػػػػػػػػػػػػافو تىػػػػػػػػػػػػػػػٍقفيػػػػػػػػوسىنىػػػػػػػػةى ًعٍشرًيػػػػػػػنى يىًليهىا أىٍلفي             كىمىػػػػػػػػػائىةه مىػػػػػػػعى ٙتىىػػػػػػ              

 كما صىرٌح بعنوانو ف مقدمتو فقاؿ:
ػػرًم              اًبلعىبػٍقىرًم ًف نىٍظًم سىٍهًو األٍخضىرًم              تيوي كىٍىوى حى ٌػػػػػػػػىيػٍ  بًػػػػػػػرىجىزو ٝتى

، مث ر؛ كىو موضع ابلبادية كثَت اٞتنٌ كإذا رجعنا إذل معاجم اللغة ٧تد: العبقرم منسوب إذل عبق  
  .1نسب العرب إليو كٌل شيء تعجبوا من حذقو أك جودة صنعو كقػيٌوتو

كقوؿ النيب [. 75:الرٛتن]           كمنو قولو تعاذل:  
  دىم ككبَتىم كقويٌهم.سيٌ . كعبقرم القـو 2(يفرم فريو اس من النٌ فلم أر عبقرًّيا )ملسو هيلع هللا ىلص ف عمر هنع هللا يضر:  

 ى ا١تزمرم نظمو ابلعبقرم ٟتسنو ككمالو.فسمٌ   
 احملتوى:  *

كر قصده كىو إ٧تاز ما كعد ذ ٟتمدلة كالصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، مث نظمو اب الناظم بن أبٌ  استهلٌ     
كاعتذر من كل  عادل لبيب من خطأ أك نسياف  بو غَته من نظم ابب السهو من ٥تتصر األخضرم،

كيجد ف نظمو، كىذا من تواضع العلماء. كذكر أيضا اسم ميؤىلَّفو كنظمو على ْتر الرجز
، كىذه عادة 3

العلماء ف أتليفهم للمنظومات التعليمية لييسر نظمو، كبغية استمالة نفوس الصغار كالعامة ٟتلقات 
 الدراسة كتسهيل اٟتفظ. 

نظم العبقرم كل ما جاء ف ابب السهو من ٥تتصر األخضرم، مقتدًّين بنفس ا١تنهج من  ضمٌ  كلقد   
 ؛ ك٘تثلت تلك ا١تسائل ف:كدل ٮتالفو ف أحكامو حيث الًتتيب كالتسلسل ف ا١تسائل

 حكم سجود السهو. -
 مواضع سجود السهو. -

 _ ٤تٌل سجود السهو.

                                                           
 . 12/514؛ اتج العركس، الزيبػىٍيدم: 4/534انظر: لساف العرب، ابن منظور: ( 1)
 .4/205(: 3633أخرجو البخارم، كتاب ا١تناقب، ابب عالمات النبوة، رقم) (2)

  (. لينٍ ميٍستػىٍفعً  لينٍ ميٍستػىٍفعً  لينٍ ميٍستػىٍفعً ليٍن      ميٍستػىٍفعً ليٍن ميٍستػىٍفعً ليٍن كىو ْتر معركؼ، كتفعيالتو ستة: ) ميٍستػىٍفعً  (3)
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 حكم التشهد قبل سجود القبلي كالبعدم. -
 حكم من نسي القبلي أك البعدم. -
 األحواؿ اليت يكوف سجود القبلي ٣تزائ. -
 اٞتهر كالعكس. حكم اإلسرار ف ٤تل -
 حكم من شٌك ف ركعة أك سجدة. -
 القنوت كلفظو كحكمو. -
حكم بعض ا١تسائل ا١تتفرقة)قراءة السورة مع الفاٖتة ف الركعتُت األخريُت، الصالة على النيب عند  -

ره، قراءة أكثر من سورة ف ركعة، قراءة سورة دكف إ٘تامها، ا٠تركج من سورة إذل أخرل،   ٝتاع ذك
 اإلشارة ابليد أك الرأس ١تن سألو(.

 حكم من أعاد الفاٖتة كالسورة. -
 حكم الضحك كالتبسم ف الصالة. -
 اٞتلسة الوسطى كأحكامها. -
 حكم الٌنفخ كالعطاس. -
 حكم الشك ف اٟتدث. -
 ات ف الصالة.االلتف -
 الصالة ابٟترير كالذىب. -
 سىٍبقي اللساف ابلقرآف كاللحن ف القراءة. -
 حكم النـو ف الصالة. -
 حكم األنُت كالتنحنح. -
 الفتح على اإلماـ. -
 السجود على اٞتبهة. -
 مسائل متفرقة. -
- .  ما ٭تملو اإلماـ عن ا١تأمـو
 قتل العقرب كاٟتٌية. -
 حكم الشفع كالوتر. -



23 
 

 أحكاـ ا١تسبوؽ. -
 ا١تسائل اليت تفًتؽ فيها النافلة عن الفريضة. -
 تسبيح ا١تأمـو لإلماـ. -
 حكم اتباع اإلماـ للمأمـو ف الزًّيدة. -
 حكم إذا سٌلم اإلماـ قبل ٘تاـ الصالة. -
كخا٘تة ذكر فيها سنة أتليفو كعدد أبيات نظمو، كدعا ابلنفع لكٌل من قرأه كدرسو. مث دعا لنفسو   

 اب١تغفرة كلوالديو كشيوخو كٚتيع ا١تسلمُت كا١تسلمات. كصلى كسلم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
 شروحو: * 
عاٌمة، كأصبح الشيخ بن أٌب ال  انؿ ىذا النظم شهرة كاسعة ف اإلقليم التوايت خاٌصة، كف اٞتزائر  

ييعرؼ إال ابلعبقرم نسبة ٢تذا النظم. كقد اعتٌت بو العلماء أٯٌتا عناية،  ككضعوا لو شركحنا، كىو ركيزة 
من ركائز البامج التعليمية ف العديد من الزكاًّي كا١تدارس القرآنية. كمن بُت تلك الشركح ا١تطبوعة 

 نذكر:
 كىو مطبوع. ومة ا١تسماة ابلعبقرم، للشيخ عبد الرٛتن بن عمر التنالين.ا١تورد العنبم على ا١تنظ -
 العقد اٞتوىرم على النظم ا١تسمى ابلعبقرم، للشيخ موالم أٛتد الطاىرم اإلدريسي اٟتسٍت. -

 كحقق كطبع عدة مرات.
قي طبعتو دار التل ا١تنهل الثرم شرح نظم العبقرم، لإلماـ عبد الرٛتن بن سيد علي مصطفاكم. -

 .2018كالسناء سنة 
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 ادلطلب الثاين: مراسالتو.
من بُت مظاىر اٟتركة الفقهية ف إقليم توات ا١تراسالت اليت كانت تدكر بُت علماء ا١تنطقة فيما   

بينهم، أك مع غَتىم من علماء اٟتواضر األخرل. كقد تنوعت مضامُت ىذه ا١تراسالت تنوعنا كبَتنا؛ 
ا ا٠تالؼ، كىي ما تعرؼ فمنها ما كاف مضموهنا حوارنا فقهياا ف بعض النوازؿ أك ا١تسائل الػميثار حو٢ت

ابحملاكرات أك ا١تناظرات؛ ْتيث يًتدد حكم ا١تسألة بُت اثنُت أك أكثر، يقصد كل كاحد منهم تصحيح 
 .1قولو كإبطاؿ قوؿ غَته

كىناؾ مراسالت مضموهنا مباحث علمية، إذ يقع السؤاؿ من طرؼو كيردي الطرؼ الثاين برسالة   
 ٖتمل اٞتواب.

ن أٌب ا١تزمرم كغَته من علماء ا١تنطقة ف ىذه ا١تراسالت؛ فلو ف النوع األكؿ كقد شارؾ  الشيخ اب  
حتلية القرطاس يف . كلو ف النوع الثاين رسالة ن ادليتيْ حماورة مع علماء زاجلو حول قضاء د  

اليت كانت جواابن عن سؤاؿ الشيخ عمر بن دمحم الرقادم  الكالم على مسألة تضمني اخلماس
 كبياهنما كاآليت:. 2الكنيت

أواًل: حماورة بني علماء زاجلو وابن أّب ادلزمري يف قضاء دين ادليت دما صوحل عليو من دية 
  .3الع ْمد، وىل تدخل فيو الوصية

مد بن أٌب ا١تزمرم كالشيخ مىػحمد بن أٛتد العادل الزجالكم    4دارت ىذه احملاكرة بُت الشيخ ٤تى
 .6ها الشيخ دمحم بن مىػحمد العادل، كشارؾ في5كالشيخ أٛتد بن ٛتادم

                                                           
 .165مباحث ف ا١تذىب ا١تالكي اب١تغرب، عمر اٞتيدم:  (1)
 كىو من شيوخ ا١تزمرم، كقد سبقت الًتٚتة لو. (2)
(3)

 .100-2/99الرحلة العلية:  
بُت  كلد ما، اشتهر ابسم "دمحم العادل". منشأن   الزجالكم  اكبلدن   كطنا  وايتي الت  ا،نسبن   األنصارم  بكر  أيب  بن  دمحم  بن   أٛتد  بن  مدىو ٤تى (4)
على التدريس  مث عاد إذل زاكية زاجلو ليقـو، كا١تغرب  عشر ا٢تجريُت، تعٌلم ف تلمسافكمطلع القرف الثاين اية القرف اٟتادم عشرهن

  . 23. انظر: ألفية الغريب للزجالكم: ىػ كاف حيا1174فيها، ف سنة 
بن ٛتادم درس على يد الشيخ أٛتد التوجي ببلد اٞتديد كحفظ عليو القرآف، كبعد كفاتو أكمل دراستو على يد الشيخ أٛتد ( 5)

الشيخ ا١تختار بن دمحم بن أعمر الكنيت ببلد اٞتديد، كتوطدت العالقة بينهما حىت أصبح يلقًٌبو بكتايب األسود إشارة إذل غزارة علمو 
   .148-147حليت لزًّيرة قب الوالد: كتفوقو ف حفظ القرآف. حاشية كتاب ر 

 .10سبقت ترٚتتو، انظر: ص (  6)
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"سيًئل الوالد ف  كنصي ا١تسألة كما ذكرىا الشيخ دمحم بن مىػحمد العادل مبتدائن ٔتا قاؿ أبوه فيها:  
ا، إف كاف يدخل فيها ا١توصى ٢تما من كلدٍم  ا١تأخوذ من دية ا١توصي على كجو الصلح ًمن قاتًًلو عمدن

دخالف فيما صاحلىى بو الوىرىثة بعد موت أبيهم؛ فهو ماؿ طارئ بعد أخيو ا١تذكور، فأجاب: أبهنما ال ي
 موتو، ككذا ال تيقضى بو ديونو".

 1ككتب إليو العاٌلمة ابن أٌب أنو صحيح إاٌل قولو: "ال تيقضى بو ديونو" فإنو سهو؛ لنٌص اٟتطٌاب  
و، كتبعو ابن عبد ا١تومن تلي قٍ مى  ذى فً نٍ على قضاء ديونو منها ف شرح قوؿ ا١تختصر: ٓتالؼ العمل إاٌل أف يػي 

: كقد نص على أداء الدٍَّين منها غَت كاحد.  قائالن
فرجع ماسكو إذل الوالد بذلك، فكتب فيو ما نصيو: "اٟتمد هلل كحده، كبعد: فاعتمدت ف قورل   

أنو ليس  2ٔتحولو أف الػمػيصاحلى بو عن دية عمد ال تيقضى بو ديوف ا١تيت على قوؿ الشيخ عبد الباقي
ٔتاؿ ا١تيت؛ كإ٪تا ىو ماؿ طرأ للورثة بعد موت مورثهم، كما ليس ٔتاؿ ا١تيت كيف تيقضى بو ديونو. 
فكما ال تدخل الوصاًّي فيو لكونو ليس ٔتعلـو لو كال ٔتاؿ، فكذلك ال تيقضى بو الديوف". ككتب 

مد بن أٛتد رزقو هللا رضاه آمُت.  ٤تى
ف ىذا فأفىت فيو أبف الوصية ال تدخل فيها، كقاؿ ف آخر  كسيًئل الفقيو سيدم أٛتد بن ٛتادم  

 جوابو: "كإ٪تا يقضى منها دينو الثابت عليو، كتورث على فرائض هللا".
اٟتمد هلل كحده، كبعد: فدية العمد مادل يعلم بو ا١تيت فال تدخل الوصية فيما "ككتب الوالد ٖتتو:   

كال شك ف ٥تالفتو للمنصوص ف " :تب دمحم بن أٛتد. كك"نٌص عليو األئمة األعالـ ف كتب الفركع
ا " :عن ابن يونس 3ففي ا١تواؽ ؛كما ليس ٔتالو فكيف تقضى بو ديونو :قولو فقبل كلو كاف القتل عمدن

كتورث على الفرائض إال أف يكوف عليو  ،األكلياء الدية دل تدخل فيها الوصاًّي كإف عاش بعد الضرب
. قاؿ اٟتطٌاب: ال أعلم فيها خالفا ف "إذ ال مَتاث إال بعد قضاء الدٍَّيندين فأىل الدٍَّين أكذل بذلك 

                                                           
أصلو من ا١تغرب، كلد  من علماء ا١تتصوفُت. فقيو مالكي، دمحم بن دمحم بن عبد الرٛتن الرعيٌٍت، أبو عبد هللا، ا١تعركؼ ابٟتطاب(1)

 . 7/58كتابو ىنا: مواىب اٞتليل ف شرح ٥تتصر خليل. انظر: األعالـ للزركلي:   كاشتهر ٔتكة، كمات ف طرابلس الغرب.
كتابو ىنا: شرح الزرقاين على ٥تتصر خليل. انظر:   عبد الباقي بن يوسف بن أٛتد الزرقاين: فقيو مالكي، كلد كمات ٔتصر.(2)

 .3/272األعالـ للزركلي: 
العبدرم الغرانطي، أبو عبد هللا ا١تواؽ: فقيو مالكي: كاف عادل غرانطة كإمامها دمحم بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف  (3)

 .7/154التاج كاإلكليل ف شرح ٥تتصر خليل. انظر: األعالـ للزركلي:  ككتابو ىنا: كصاٟتها ف كقتو.
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ابن عبد ا١تؤمن ف بعض ما كتبو ف ا١تسألة ف رده  ". حكاه عنوقضاء ديوف ا١تيت منها إذا قبلت
 على فهم الوالد فيها.

 .1اساثنيا: حتلية القرطاس يف الكالم على مسألة تضمني اخلمّ 
 :قراءة يف العنوان 

، كٚتعها قراطيس. كمنو قولو تعاذل: 2الصًَّحيفىة يٍكتب ًفيهىاىو القرطاس: 
                  

 .[92 ]األنعاـ:  
 ًميننامَّنىو الشٍَّيءى تىضضى ك  ًبًو ضىٍمنان كضىمىاانن: كىفىل بًًو. كضىمَّنىو ًإًّيه: كىفَّلىو.ضىًمنى الشيءى ك تضمُت: من 
غىرَّمىوي  :ثلمفتىضىمَّنىوي عنو 

3.  
كىو طرؼ ف عقد ا٠تماسة؛ كىي أف ييساىم ا٠تٌماس بعملو، كيقدـ اآلخر األرض كالبذكر ا٠تٌماس: 
كاألصل فيها ا١تنع، إال أف الفقهاء رٌخصوا فيها  شائعة ف بالد ا١تغرب اإلسالمي.كىي  .4كا١تصاريف
 للضركرة.

  ّاس:مسألة تضمني اخلم 
كىي أف ا٠تارص ف مسألة عٌمت هبا البلول: "لشيخ سيدم دمحم ا١تصطفى الكنيت لسؤاؿ  كىي  

من التمر، مث يوجد بعد اٞتذاذ أقل فيطلب رب اٟتائط من  العارؼ ٮترص اٟتائط بقدر معلـو
أنو سرقو أك فرط فيو حىت سرؽ، كينكر مدعيا عليو  ا٠تماس غـر ما نقص عن ٗتريص العارؼ

تفريط أك خطأ ا٠تارص، فهل القوؿ لرب اٟتائط  عي الضياع أك التلف بغَتاألمرين كيدٌ ا٠تماس كال 
م هبم ال يزالوف أيكلوف ىم كأكالدىم كدكاهنم أهتسَت  أك للخماس ؟ كٜتاميس ىذه البالد ٦تا شهدان من
أيخذه  ط أك يقطعو أكمن سبع ما ٬تنيو رب اٟتائ من ٘تر اٟتائط ظاىرا كابطنا زًّيدة على ما أيخذكنو

، كرٔتا صاح ا١تالك على ا٠تٌماس كأعلمو أبنو اٟتائط كيتمادكف على ذلك إذل أف ٮترص حمن ٙتن الرب
، كيعطي كدكابو بل ال يزاؿ أيكل الٌثمر ىو كعيالويطالبو ٔتا ينقص عن ا٠ترص، فال يؤثر ذلك فيو، 

                                                           
 توجد نسخة منو ف خزانة ا١تطارفة أدرار/ اٞتزائر. (1)
  .2/727ة ابلقاىرة: ا١تعجم الوسيط، ٣تمع اللغة العربي( 2)
 .185؛ ٥تتار الصحاح، زين الدين الرازم: 13/257لساف العرب:  انظر:( 3)
  .380ـ(،دمحم فتحة: 15-12ق/ 9إذل  6النوازؿ الفقهية كاجملتمع أْتاث ف اتريخ الغرب اإلسالمي)من القرف( 4)
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حىت ٬تيىذ، كمع ىذا كلو  قدًن كال جديد يستفيده بوجو سول ما ف ذلك اٟتائط منو كال يعلم لو ٙتن
يٌدعي خطأ العارؼ ف خرصو مسًتا على قبيح فعلو، كىذا ٦تا ال يكاد يتنازع فيو اثناف، كال ينكره إال 

 .1اف.."من ىو مفرغ ف قالبهم خسيس ا٢تمة كالش
قاؿ ف مطلعها: "اٟتمد هلل الذم إذا سيئل أجاب، فأجابو الشيخ دمحم بن أٌب ا١تزمرم برسالة    

الة كالسالـ على سيدان دمحم اآليت من جوامع الكلم ابألمر العجاب، كعلى ءالو كصحبو... كبعد كالص
فقد كرد علٌي سؤاؿ من انحية الفقيو العادل العالمة الوجيو الفاضل اٞتليل القدر األصيل سيدم عمر 

ر لو أبف يق ٜتاميس بالدان ىذه، فاعتذرتي  مسألة عنبن سيدم دمحم ا١تصطفى الكنيت يطلب اٞتواب 
، رأيت مبار جاعتذار عن إ علي كدل يصرفو ما أحلمن رجالو كال من أىلو، فل لستي راـ ما كإف  و،ّتهل
٬تعلٍت  سؤالو عائذان ًبذم العزة كاٞتالؿ أال تب، فأجـالعو ن ٭تس ْتور كىو ال ألقي فن على م  لـوأال

سألة عٌمت هبا ف الضالؿ. أجبنا ٔتا أراؾ هللا ف م كيلحم[ مديس]و على ىدل كىو ٦تن ٭تسب أنٌ 
البلول عندان...". كذكر نٌص ا١تسألة، مث أجاب: "اٟتمد هلل كالصالة كالسالـ على سيدان دمحم كآلو 

ى عكصحبو، ما كيًصف بو ا٠تماميس ف السؤاؿ كصف يناف أمانتهم، كيصٌَت ا٠تٌماس مٌدعيا ال مدٌ 
ص العارؼ فاهٌتم ا١تالكي ا٠تماس ابلسرقة فاٌدعى الضياع كالتلف بغَت عليو، فإذا نقص الثمر عن خر 

بذلك فعليو البينة أبف التهمة فيو أبف يكوف معركفنا  ن إال ببينة؛ فإف ا١تتهم إذا قويتتفريط ضم
 ا١تسركؽ منو ترٌجح جانبو أبصل، كىو براءة الٌذمة، فالبينة على ا١تسركؽ منو...".

 النقاط: هذكٯتكن تلخيص جوابو ف ى
إذا ادعى ا٠تٌماس الضياع كالتلف بغَت تفريط ضمن إال ببينة؛ ألف ا١تتهم إذا قويت التهمة فيو أبف  - 

يكوف معركفا بذلك فعليو البينة)كا٠تماميس كما جاء ف نص السؤاؿ معركفوف بذلك(، ألف ا١تسركؽ 
هاء كالشيخ ا١تغيلي كا٠ترشي منو ترجح جانبو ٔتعهود كىو العادة. كدعم قولو ىذا أبقواؿ بعض الفق

 كالنفراكم.
تنتفي األمانة على ا٠تٌماس أيضا بكوف ىذه اإلجارة فاسدة، كإ٪تا رخٌص فيها العلماء للضركرة.  -

كمن أكضح األدلة على ذلك؛ معاملة أكثر الناس ٢تم مع علمهم بقبيح سَتهتم، كالنفوس جبلت على 
نهم، فلو  النفور ٦تن توٝتت فيو ا٠تيانة فضال عمن اشتهر هبا. كأيضا عدـ استغناء ذكم ا١تماليك ع

                                                           
 ا١تطارفةٖتلية القرطاس ابلكالـ على مسألة تضمُت ا٠تماس نسخة من ٥تطوط ٓتزانة (1)
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. فصار كاف ٢تم االختيار ١تا آثركا ا٠تماميس على ا١تماليك الذين ال ٭تتاجوف معهم ف ذلك إذل سيبيع
 أرابب اٟتوائط كأهنم مكرىوف على معاملة ا٠تماميس مرتكبُت ألخف الضررين.

أما إف اٌدعى ا٠تماس أف نقصاف التمر إ٪تا ىو من خطأ ا٠تارص فدعواه أيضنا ٖتتاج إذل بينة، ألف  -
 ما يؤديو ا٠تارض ليس من ابب الشهادة إ٪تا ىو علم انفرد بو.

ىب أف ٕتارة ا٠تماميس صحيحة، أليس اإلفتاء أبمانتهم كىم على ما كصفوا بو من فساد  -
للحق كإغراء ٢تم أبكل أمواؿ الناس ظلمنا. كمن أصوؿ االماـ مالك أنو  كاضطرار الناس إليهم مصادرةه 

يراعي اٟتاجات كما يراعي الضركرات، كما ف مسألة تضمُت الصناع، فغلب رعي ا١تصلحة العامة 
 كىي الضماف على رعي ا١تصلحة ا٠تاصة كىي عدـ الضماف.

 الذم أصبح ديدان ٢تم. لى أمواؿ الناسما اعتادكا عليو من االجًتاء عاٟتكم بضماهنم رادع ٢تم ع -
من ىو رل صديق أف ال كقاؿ ف ختامها: "فخذىا إليك نصيحة، ف ألفاظ فصيحة، كأان أسأؿ   

ٌب بن اٛتيد بن مرم دمحم بن أي زٌ الػمي ... ، ككتب عبيد ربو تعاذلينسٍت إذا تصفح ما رٝتت أف يدعو رل
 ".هللا رضاه آمُت رزقو اا كموطنن ا كمنشئن ا التوايت مولدن نسبن  عثماف... ا١تزمرم

 .1ادلطلب الثالث: اجتهاداتو يف مسائل متفرقة
 أواًل: مسألة التوسل ابألولياء الصاحلني.

تزاؿ سائدة ف اإلقليم التوايت، كقد  من القضاًّي اليت كانت كالالتوٌسل بذكات األنبياء كالٌصاٟتُت   
 :2اختلف أىل العلم ف مشركعيتها على ثالثة أقواؿ

، كىو قوؿ اٞتمهور من ا١تذاىب األربعة. مشركع التوٌسل بذكات األنبياء كالٌصاٟتُتالقول األول: 
 كىو أحد قورل ابن تيمية رٛتو هللا. 

٦تنوع، كىو أحد قورل شيخ االسالـ ابن تيمية كا١تشهور عنو، كبو أخذ بعض أىل القول الثاين: 
 العلم.

، كحيكي ىذا القوؿ عن اإلماـ مالك كعن العز بن عبد ملسو هيلع هللا ىلصأنو ٦تنوع، إال ف النيب القول الثالث: 
 .االسالـ، كغَت٫ت

                                                           
ٚتعت ىذه اآلراء من رحلة ابنو ضيف هللا، كقد ذكرىا احملقق ف جزء الدراسة ٖتت عنواف"أىم اٞتوانب الفقهية ف الرحلة"؛  (1)

 .2/115انظر: رحليت لزًّيرة قب الوالد: 
  .23-21ابلصاٟتُت بُت اجمليزين كا١تانعُت، عبد الفتاح اليافعي: انظر: التوسل ( 2)
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، حيث ظهر ذلك من خالؿ بعض كقد أخذ الشيخ دمحم بن أٌب بقوؿ اٞتمهور على مشركعيتو   
ما  -يحُت ينبسط مع–ككاف يقوؿ رل رٛتو هللا عنو كلده ضيف هللا، منها: "ا١تواقف اليت حكاىا 

 .1تسألٍت حٌقا ما بقيى صاحله إاٌل كزىكٍَّرتيك"
كللشيخ أيضا نظم سلسة األنوار اليت توٌسل فيها ْتق جاه صديقو الشيخ موالم عبد ا١تالك الرقاين   

 ككافة أشياخو ف السلسة، حيث يقوؿ ف مطلعها:
 اٟتمد هلل ٣تيب السائل                   إذا دعا أبعظم الوسائل                  
 مث الٌصالة كالسالـ معها                  على الذم حول العال أٚتعها                 
 كآلو كصحبو ككل مػػػػػػػػن                   انؿ ا٢تدل هبديهم طوؿ الزمن                 

 ٔتن حوت سلسة األنواررم                    كبعد فارفع حاجة للبا                 
 كالعلما السنية األكصاؼقطاب كاألشراؼ                من ٚتلة األ                 
 تلقى الذين ترجو من أسٌت الرتبسن األدب                    كأصدقا ٢تا ْت                 
 ًّي رب إين سائل ّتاهسم هللا                      كقل إذا سألت ب                 
 كالعلم كاٞتود كضل من سلفلتو الشرؼ                     كليك الذم أن                 
 صاحل ىذا الوقت ف العيافلك الرقاين                     موالم عبد ا١تا                 

 لكل داع ابلتوسل اشتهرالذم ظهر                      كشيخو كالده                 
 اثنًيا: مسألة شرب دخان الورق ادلسمى ابلتبغ.

ت آراء الفقهاء فيو اختلفعرؼ شرب الدخاف إال ف أكائل القرف اٟتادم عشر ىجرم، كقد دل يي   
هم بُت اإلابحة كالكراىة فًتددت أحكام ١تضاره كمنافعو كأتثَته على ا١تستهلك، محسب تشخيصه

كاٟترمة؛ حيث أنو دل يثبت لديهم على كجو القطع كاليقُت ما يًتتب عليو من أضرار ٤تققة أكيدة،  
فمن أابحو ٘تسك أبف األصل ف  .2كما أنو ليس ىناؾ دليل أك نص شرعي يقضي بكراىتو أك حرمتو

  و قاؿ أبنو مسكر أك ٥تدر ككل مسكر حراـ.األشياء اإلابحة حىت يرد دليل على ضرره. كمن حرم

                                                           
   .1/391رحليت لزًّيرة قب الوالد: (1)
 .17اٟتكم الشرعي ف التدخُت، دمحم ىيثم ا٠تياط:  (2)
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نقل لنا ضيف هللا بن أٌب ما كجده ٓتط كالده ف حاشية أٛتد اباب التنبكيت على خليل ف ىذه كقد   
: كالنبااتت كلها مباحة إال ما فيو 1ا١تسألة عند قولو: كخىشىاش أرض، كنٌصو: "فرع قاؿ ف العمدة

 ضرر، كيغطي العقل.
جواز شرب دخاف الورؽ ا١تسمى تبغا، كبو أفتيت ف بلد ا١تغرب مراكش كدرعة  قلت: كهبذا تعلم

 .2اعتمادا على كالـ ابن عسكر كغَته. كألٌفت فيو كرٌاسنا ٝتيتو: )الليمع ف حكم شرب التبغ( "
أف الشيخ دمحم بن أٌب يرل أبنو ال ٭تـر شرب التبغ إال ١تن يغيب عقلو أك يضره ف  منوكالذم يظهر   

 ده.جس
اختالفهم ف ٖتقيق ا١تناط، فلو تيقنوا من كجود الضرر ف كا٠تالؼ ف ىذه ا١تسألة راجع إذل    

الدخاف ٟتٌرموه بال جداؿ. كإثبات الضرر البدين أك نفيو راجع إذل علماء الطب كالتحليل ألهنم ىم 
ٞتهاز التنفسي، كما أىل ا٠تبة. كقد أقر أطباء العصر اٟتديث آبًثر التدخُت الضارة على البدف كا

ف مقابل خسارة يؤدم إليو من اإلصابة بسرطاف الرئة، ابإلضافة إذل الضرر ا١تارل الذم يلحق ابإلنسا
 ، كىو الراجح.3 من العلماء ا١تعاصرين ْترمتوصحتو. كقد أفىت كثَت

 اثلثًا: مسألة حكم الغناء.
اآلالت سول الدؼ، كبعضهم يستثٍت ٚتهور أتباع الفقهاء األربعة يفسركف مذاىبهم على ٖترًن   

الطبل. كأٌما الغناء فالذم ينسبونو ٢تم الًتدد فيو بُت ٖترًن ككراىة، كإ٪تا يستثٌت قليلو ف ا١تناسبة ا١تعينة  
 :4كالعيد كالعرس، كحاصل أقوا٢تم كما يلي

 الغناء ال يتجاكز الكراىة التنزيهية، كليس لو نص ابلتحرًن. ا١توسيقى أيب حنيفة ف اإلماـ قوؿ - 
 عنو على الكراىة. مالك نص ابلتحرًن كذلك، كإ٪تا تدؿ العباراتاإلماـ ليس عن  -
ـر الغناء كإ٪تا  اإلماـ  شٌدد - الشافعي ف بعض آالت ا١توسيقى دكف الدؼ، كدل يصرح ابلتحرًن، كدل ٭تي

 دكف كراىة.  كره اإلغراؽ فيو، كأابح يسَته
أٛتد إذل التشديد ف آالت ا١توسيقى بعبارات يدؿ ٣تموعها على أنو كاف يذىب اإلماـ ذىب  -

 فيها إذل التحرًن، ككذلك ذىب إذل كراىة الغناء.
                                                           

 ، كىي ف الفقو اٟتنبلي.عبد هللا بن أٛتد بن دمحم بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي مث الدمشقيعمدة الفقو، ل (1)
 .1/346 رحليت لزًّيرة قب الوالد: (2)
 .36اٟتكم الشرعي ف التدخُت:  (3)
  .214ا١توسيقى كالغناء ف ميزاف اإلسالـ، عبد هللا اٞتديع:  (4)
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كقد ذىب أف دمحم بن أٌب إذل القوؿ ّتواز الغناء اٟتسن)ا٠تارل من البذاءة كالفحش( بغَت آلة أك   
الغرابؿ، فقد ساؽ ضيف هللا قولو كالده ضمن أدلة جواز اٟتدك أك ا١تديح الذم ىو ابآللة اليت ىي 

سيًئل مالك عن الٌسماع فقاؿ: ما أدرم إال أف أىل " من خط كالده: فنقل لنالوف من ألواف الغناء.
 .1العلم ببلدان ينكركف ذلك كال يقعدكف عنو، كال ينكره إال انسك غيب، أك جاىل غليظ الطبع

كقاؿ صاحل بن أٛتد بن حنبل رأيت أيب يستمع لسماعو كاف عند بعض جَتاننا من كراء اٟتائط،   
 ك٦تن ماؿ للقوؿ بو ابن حبيب ف ٚتاعة صح من قواعد زركؽ.

كمن اٟتاكم للسيوطي ما نصو: كاستفىت الشيخ عز الدين بن عبد السالـ ف السماع، فأجاب:   
ة إليو، كأابحو من ليس لنا أف نعًتض عليو، كإ٪تا ىو أمر ميبػٍهىم، حرَّمو من ييرجع ف األمور الشرعي

 كصاحبو على خطى ٦تن عرؼ الطريق من إابحة، كإالَّ فطريق من حٌرمو أسلم. كقاؿ بن ا١تسيب
ف قـو يعيبوف الشعر نكسوا انكاسنا. قاؿ التنسي: أكثر العلماء على جواز الغناء بغَت آلة كابآللة اليت 

 . 2"كأكثرىم على ا١تنع بباقي اآلالتىي الغرابؿ، 
كما حكى عن كالده أنو عندما كاف شاابا ىو كبعض األكابر من العلماء كالصاٟتُت ييغنوف. كحدثو    

أنو دخل يومنا على القائد كلد الغنجاكم فوجده مع بعض أصحابو ييغنيوف ابآللة كأجلسو ف صدر 
و غاية اإلكراـ ١تا كافق ف الشعر أىل ديوانو على اجمللس، كاستنشده الشعر فانشده إًٌّيه، كأكرم

 .3منوالو
   رابًعا: مسألة تعليق التمائم واألدعية.  
. 4التمائم ىي ٚتع ٘تيمة كىي خرزات كانت العرب تعلقها على أكالدىم يتقوف هبا العُت ف زعمهم  

ييعٌلق من خيوط أك أكراؽ تكتب فيها بعض العبارات من غَت ذكر هللا، كغَت ذلك من  كمنها ما ي
ا٠ترافات اليت يزعموف أهنا كاقية من العُت كاٞتن. كقد جاءت األحاديث ٤تذرة منها كمعتبة إًّيىا من 

                                                           
دل أقف على ىذا القوؿ لإلماـ مالك، كا١تشهور عنو عندما سئل عن الغناء أف قاؿ:" إ٪تا يفعلو عندان الفيٌساؽ". انظر: األمر  (1)

 .65كالنهي عن ا١تنكر، ا٠تاٌلؿ:  اب١تعركؼ
 .1/270رحليت لزًّيرة قب الوالد:  (2)
(3)

  .1/271ا١ترجع نفسو:  

  .1/197ابن األثَت:  النهاية ف غريب اٟتديث كاألثر،( 4)
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التمائم اليت ييكتب عليها  أٌما .1من عٌلق ٘تيمة فقد أشرؾ() الشرؾ األصغر. منها قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص:
فمنهم من كرىها لعمـو ، 2القرآف أك األدعية النبوية، كقد جرل فيها ا٠تالؼ بُت ا٠تلف كالسلف

ا للذرائع، تعاذل:  كمنهم من يرل جوازىا مستدال بعمـو قولو النهي عن التمائم كسدن
 [82]اإلسراء:                   
أخذ الشيخ دمحم بن أٌب؛ حيث عرض لنا كلده ضيف هللا ف رحلتو ما كقف عليو من خط كبقو٢تم   

كالده من ٘تائم كأدعية. منها ما كجدىا عنده معلقة بكاغد ككتب عليها حجاب، كمكتوب بداخلها 
رقعة كٛتلها معو  بعد البسملة كالصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "قاؿ اإلماـ حيجَّة اإلسالـ: ما كتبىها أحد ف

 إال فتح هللا عليو بكل خَت كىي: قولو تعاذل:
-                    

 .[54]ا١تائدة:
 .[60]األنعاـ:           -
 .[88]األعراؼ:              -
 .[95]األعراؼ:                 -
 .3..."[19]األنفاؿ:          -
كغَتىا من آًّيت الفتح. كمنها ما كاف ٬تدىا ف أمتعة أبيو ككتبو كما عٌز عليو؛ حيث قاؿ: "كجدت   

كرقة ف كتبو ف داران: أحرزت ىذه الٌدار بسمميحرلا نمحرلا هللا  كابٟتي الذم ال ٯتوت، كأٞتأت 
، كال حوؿ كال قوة إال ابهلل العلي العظيم. كإذا كتبها ألحد قاؿ:  ظهرم ف حفظها إذل اٟتي القيـو

 .  4أحرزت حاًملىو كمن معو إخل.."
كل ىذه ا١تواقف كغَتىا ٦تا عجت بو الرحلة تدؿ على رأم الشيخ دمحم بن أٌب الواضح ٕتاه تعليق    

 التمائم كاألدعية.

                                                           
( كالطباين 17694( برقم: )3880/  7( كأٛتد ف "مسنده" )7608( برقم: )219/  4أخرجو اٟتاكم ف "مستدركو" ) ( (1

 ( 885( برقم: )319/  17ف "الكبَت" )
 .146كمن التمائم كالكهانة كالرقى، يوسف القرضاكم:  موقف اإلسالـ من اإل٢تاـ كالكشف كالرؤل( 2)
   .1/46الوالد: رحليت لزًّيرة قب (  3)
 .1/53رحليت لزًّيرة قب الوالد:  (4)
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 لًتاويح(.: مسألة احملافظة على األوراد واألدعية الدينية مجاعة)دعاء بعد صالة اخامًسا
ألف ككثر اٟتديث فيها مؤخرنا بُت من يعدىا بدعة كزًّيدة ف الدين كىي من ا١تسائل ا٠تالفية أيضنا،   

الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كأصحابو دل يفعلوه. بينما خالفهم ف ذلك كثَت من العلماء، كقالو أنو داخل ف إطالؽ 
  تعاذل: قولو

              

 . 1[60]غافر:      
كأخذ ابن أٌب ا١تزمرم ابلقوؿ ّتوازىا، بدليل أنو نظم أبيااتن ف تصحيح إعراب دعاء ما بعد الًتاكيح   

 الذم كاف ييؤٌدل ف ا١تساجد التواتية، كال يزاؿ إذل اآلف ف بعضها. كنصيوي:
 إذا كنت ًّي ذا اللب ف اٟتق ترغب                       كف اٟتق ما يصغى إليو كيطرب 

 فقل ًّي قريب كابنو ف ندائو                                 على الضم كاقتفي ٨توه فهو أصوب
 نسبكال تستبح تنوينو ال أخ اٟتجا                               فتضحي إذا ٦تن إذل النحو ي

 كمهما أتى ف الشعر فهم ضركرة                            ككم قد أابح اٟتظر ف الشعر مأرب
 كقو٢تم ًّي حاضرا ال يغيب جا                              بوجهُت مركيُت كالنصب أقرب
 كذلك ًّي فعاؿ حيث أتى ىنا                             مضافا ١تا يريد ابلنصب يعرب

 اؾ موصوفا أتى قبل ابلكما                            ؿ شبو مضاؼ دكف خلف فينصبكذ
 تفز ٔتقاؿ ربو ال يًتب   كقل ًّي عظيم ذا اٞتالؿ بنصب ذا                      
 لدل كل ٨توم لو نصب يوجب    فتابع ذا الضم ا١تضاؼ بدكف أؿ                       

 2فذاؾ لو عن مذىب اٟتق مذىب   حتو                    كمن يعتمد عكس الذم قد شر 
 سادًسا: خالصة.

 كمن خالؿ مطالعتنا ٞتهوده الفقهية ٩تلص إذل:  
بن أٌب ا١تزمرم عن الفتول، كىذا كاضح من خالؿ قولو ف بداية رسالتو ٕتلية  تورع الشيخ -

علي كدل  ما أحلمن رجالو كال من أىلو، فل لستي راـ ما ر ّتهلو، كإف لو أبف يق فاعتذرتي  القرطاس: "

                                                           
؛ استحباب الدعاء بعد الفرائض كرفع اليدين فيو، 19انظر: الدعاء بعد الصالة ا١تفركضة سنة أـ بدعة، ٤تمود أٛتد الزين:  (1)

 . 68عبد اٟتفيظ ملك عبد اٟتق ا١تكي: 
  .1/475رحليت لزًّيرة قب الوالد: (2)
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 حكىـ...". كقد العو ن ٭تس ْتور كىو ال ألقي فن على م  لـو، رأيت أالمبار جاعتذار عن إ يصرفو
فقاؿ: " ككاف رٛتو هللا كرعا ف الفتول ال يكاد ٬تب ف انزلة  عنو ذه عبد الرٛتن بن عمر التنالينتلمي
 .1نو غلب عليو علم األدب كأكثر نظره كإقرائو فيو..."منو، ألل على غَته كلو كاف أدىن ك٭تي
ضيف هللا بن أٌب عن كالده نالحظ أف للشيخ اٌطالعنا كاسعنا على أقواؿ  من خالؿ ما نقلو -

 الفقهاء خاٌصة ف ا١تذىب ا١تالكي، إذ ٧تده دائمنا يستدٌؿ ٔتا جاء ف ٥تتصر خليل كشركحو.
ف عدد من ا١تسائل يورد أقواؿ الفقهاء من ا١تذاىب األخرل،  ١تذاىب األخرل؛ فنراهابعلمو  -

يٌدعي أٌف علماء توات كانوا متعصبُت للمذىب  يوىن قوؿ منكيعززىا ٔتا جاء ف كتبهم. كىذا دليل 
 ا١تالكي كيقتصركف على ما جاء ف مصادر ا١تالكية فقط.

غالبنا ما يذكر حكم ا١تسألة عارًّين عن األدلة كالشواىد األصلية، بل يكتفي بذكر أقواؿ العلماء  -
 فيها أك ف مسائل تشبهها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .1/99الرحلة العلية: ( 1)
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 خلصت إذل ٚتلة من النتائج، كىي كما يلي: بعد توفيق هللا رل إل٘تاـ ىذا البحث،   

حاضرة توات ضاربة ف التاريخ، كتنقسم إذل ثالثة مناطق: تيديكلت، توات كقورارة. ك٘تثل حالينا  -1
 كالية أدرار كتيميموف.

من بُت أىم عوامل تطور اٟتركة الفقهية ف توات رحالت علمائها إذل اٟتواضر األخرل، ككفود  -2
 العلماء إليها.

تعتب منطقة توات أحد أىٌم كأقدـ مراكز الزكاًّي ف اٞتزائر اليت سا٫تت بشكل كبَت ف نشر العلم  -3
 النافع كاٞتاٌد.

طقة توات علماء كثر، منهم: عبد الرٛتن اٞتنتورم، دمحم بن العلم الزجلوم ككالده، عبد ننبغ من م -4
 الرٛتن بن عمر التنالين، دمحم ابم بلعادل...

 ن أٌب ا١تزمرم من الشخصيات ا١تشهورة ف توات، بل كصلت شهرتو إذل كثَت من البلداف.دمحم ب -5
ليقًٌب بصاحب اٞتوالف لكثرة ترحالو، كىو من القالئل الذين ٚتعوا بُت مناطق توات الثالثة؛ فهو  -6

 تيديكليت ا١تولد، توايٌت ا١تنشأ، قورارم ا١تضجع.
 ...الفنوف، منها: الفقو، العقيدة، النحو، العركض كاف عا١تا موسوعينا أٌلف ف كثَت من  -7
 غالب مؤلفات دمحم بن أٌب إما متوانن ك٥تتصرات، أك شركحنا ٢تا، أك قصائد شعرية. -8
لباب السهو من ٥تتصر األخضرم، كرسالة ٖتلية العبقرم ٘تثلت جهوده الفقهية ف: نظمو  -9

اجتهاداتو ف مسائل متفرقة كجدىا كلده القرطاس ف الكالـ على مسألة تضمُت ا٠تماس، كبعض 
 ٓتط يده. ابإلضافة إذل مؤلفات مفقودة كىي: رسالة ف حكم شرب التبغ ك٥تتصر ف مناسك اٟتج.

اقتدل ا١تزمرم ف نظمو العبقرم ٔتنهج اإلماـ األخضرم ف ابب السهو، من حيث ترتيب  -10
نظمو لتسهيل حفظو كدراستو، كقد حقق األبواب كا١تسائل ا١تذكورة كحكمو فيها، فهو ىنا إ٪تا 

 مبتغاه؛ بدليل انتشار نظمو ىذا كشهرتو بو، كأصبح ركيزة من ركائز اٟتلقات التعليمية كالزكاًّي.
ساىم بن أٌب ف تنشيط اٟتركة الفقهية بعرضو لفتواه ف كثَت من النوازؿ اليت كقعت ف اإلقليم  -11

 التوايت، منها مسألة  تضمُت ا٠تماس.
األدب  ٭تيل على غَته، ألنو غلب عليو علمفكاف ال يكاد يفيت ف انزلة ك  تورعو عن الفتول، -12

 كاللغة.
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صحيح أٌف دمحم بن أٌب مالكيي ا١تذىب، إال أف ىذا دل ٯتنعو من االطالع على ا١تذاىب  -13
ؿ انالحظ ف كثَت من ا١تسائل أنو يذكر أقو  هللا األخرل، فمن النصوص اليت نقل عنو ابنو ضيف

فقهاء من ا١تذاىب األربعة، كينقل أقوا٢تم من كتبهم. كىذا إف دٌؿ على شيء فإ٪تا يدؿ على سعة ال
 اطالعو كعلمو الغزير كعدـ تعصبو ١تذىبو.

 برع ف علـو اللغة أكثر من الفقو، كأكثر مؤلفاتو فيها. -14
توفيق فمنو ، فما كاف من ىذه ا١تذكرةعلٌي من توفيق إل٘تاـ  مٌن بوٛتد هللا على ما كف ا٠تتاـ أ

أف يبلغنا ا١تقصد من ىذا نسأؿ هللا تقصَت كخطأ فمن نفسي كالشيطاف، ك  ما كاف منسبحانو، ك 
 .عليو، كأف ٬تعلو خالصا لوجهو الكرًن، إنو كرل ذلك كالقادر عليواطلع البحث كينفع بو من قرأه ك 

 
 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الّدين.وصلى هللا وسلم 
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 فهرس اآلايت:
 

 الصفحة رقمها اآلية السورة
               ادلائدة

      
54 43 

              األنعام

       
92 37 

 43 60           األنعام
 43 88               األعراف
            األعراف

     
95 43 

 43 19          األنفال
             اإلسراء

       
82 43 

           غافر
        

60 27 
44 

 32 75            الرمحن
 03 11             اجملادلة
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 فهرس األحاديث:
 

 الصفحة طرف احلديث
 32 (يفري فريو اس من النّ فلم أر عبقرايً )

 44 )من عّلق دتيمة فقد أشرك(
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 قائمة ادلصادر وادلراجع:
 .القرآن الكرمي برواية ورش عن انفع 
 

 :كتب احلديث وعلومو
دمحم زىَت بن انصر ، ٖتقيق: مد بن إٝتاعيل أبو عبد هللا البخارم اٞتعفيحمل البخاري،صحيح  -1

 ق.1422، دار طوؽ النجاة، الطبعة األكذل: الناصر
أبو عبد هللا اٟتاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٛتدكيو بن نيعيم بن ، ادلستدرك على الصحيحني -2

، دار الكتب العلمية، ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، اببن البيع اٟتكم الضيب الطهماين النيسابورم
 ـ.1990ق/ 1411، الطبعة األكذل: بَتكت

 ل بن ىالؿ بن أسد الشيباين،، أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبمسند اإلمام أمحد بن حنبل -3
 الطبعة األكذل:ٖتقيق: شعيب األرنؤكط، عادؿ مرشد، كآخركف، مؤسسة الرسالة، 

 ـ.2001ق/1421
، أبو القاسم الطباين د بن أيوب بن مطَت اللخمي الشاميسليماف بن أٛتادلعجم الكبري،  -4

 الطبعة الثانية.، القاىرة ،مكتبة ابن تيمية، ٛتدم بن عبد اجمليد السلفيٖتقيق: 
 كتب الفقو:

، ا١تكتبة ، عبد اٟتفيظ ملك عبد اٟتق ا١تكياستحباب الدعاء بعد الفرائض ورفع اليدين فيو -5
  ق.1425اإلمدادية، مكة ا١تكرمة، الطبعة األكذل: 

ؿ البغدادم ، األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر -6 أبو بكر أٛتد بن دمحم بن ىاركف بن يزيد ا٠تىالَّ
 ـ.2003ق/ 1424، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، الطبعة األكذل: ٖتقيق: ٭تِت مراد، اٟتنبلي

مركز ا٠تَتات  ،اليافعي بن صاحل قديش ، عبد الفتاحالتوسل ابلصاحلني بني اجمليزين وادلانعني -7
 ـ.2016ق/ 1437للدراسات كالنشر، صنعاء، اليمن، الطبعة الثانية: 

، منظمة الصحة العا١تية ا١تكتب اإلقليمي لشرؽ ، دمحم ىيثم ا٠تياطيف التدخنياحلكم الشرعي  -8
 ـ.2001ا١تتوسط، الطبعة الثانية: 

 ، دت، دط.، ٤تمود أٛتد الزينالدعاء بعد الصالة ادلفروضة سنة أم بدعة -9
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، مطبعة ، موالم أٛتد الطاىرم اإلدريسيفتوحات اإللو ادلالك على نظم أسهل ادلسالك -10
 ـ.1996الواحات، غرداية، اٞتزائر، دط: 

، مطبعة ا١تعارؼ اٞتدبدة، الرابط، ا١تغرب، ، عمر اٞتيدممباحث يف ادلذىب ادلالكي ابدلغرب -11
 ـ.1993الطبعة األكذل: 

  ، مؤسسة الرًّيف، دط، دت.، عبد هللا اٞتديعادلوسيقى والغناء يف ميزان اإلسالم -12
، يوسف ومن التمائم والكهانة والرقىموقف اإلسالم من اإلذلام والكشف والرؤى  -13

 ـ.1994ق/ 1415، مكتبة كىبة، القاىرة، الطبعة األكذل: القرضاكم
-12/ ق9إذل  6)من القرفالنوازل الفقهية واجملتمع أحباث يف اتريخ الغرب اإلسالمي -14
اإلنسانية ّتامعة اٟتسن الثاين، الدار البيضاء، دط: ، منشورات كلية اآلداب كالعلـو ـ(،دمحم فتحة15

 ـ.1999
 كتب اللغة وادلعاجم:

د بن عبد الٌرزاؽ اٟتسيٍت أبو الفيض ا١تٌلقباتج العروس من جواىر القاموس -15 د بن ٦تَّ  ، ٦تَّ
 .ٔترتضى الَّزبيدم، دار ا٢تداية

، طبع على نقة اإلدريسيالطاىرم ، موالم أٛتد لدر ادلنظوم شرح مقدمة ابن آجروما -16
 اٟتبيب بن عبد الرٛتن العلوم، أدرار، دط، دت.

 ، دمحم بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعىالعرب لسان -17
 .ق 1414 الطبعة الثالثة:فريقي، دار صادر، بَتكت، اإل

 :بكر بن عبد القادر اٟتنفي الرازم، ٖتقيق ، زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيبتار الصحاحخم -18
ق 1420الطبعة ا٠تامسة:  صيدا، –يوسف الشيخ دمحم، ا١تكتبة العصرية كالدار النموذجية، بَتكت 

 ـ.1999/
 .، ٣تمع اللغة العربية ابلقاىرة، دار الدعوةادلعجم الوسيط -19
ا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن ٣تد الدين أبو السعادات ، النهاية يف غريب احلديث واألثر -20

 ـ.1979ق/1399: بَتكت ،ا١تكتبة العلمية، عبد الكرًن الشيباين اٞتزرم ابن األثَت
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 والطبقات: اريخكتب الت
، إعداد أبو ًّيسر ، دمحم ابم بلعادلإرشاد احلائر إىل معرفة قبيلة فالن يف جنوب اجلزائر -21

 ق.1433اٞتزائرم: 
، دار العلم الزركلي الدمشقي بن ٤تمود بن دمحم بن علي بن فارسخَت الدين ، األعالم -22

 ـ.2002: 15للماليُت، الطبعة 
 ـ.1981، ابريس:السعدم بن عمراف بن عامر ، عبد الرٛتن بن عبد هللااتريخ السودان -23
، دار ، دمحم الصاحل حوتيةخالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر للهجرة توات واألزواد -24

 ـ.2007اٞتزائر، دط:  الكتاب العريب،
عبد ، ديوان ادلبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكرب -25

، خليل شحادة، ٖتقيق: الرٛتن بن دمحم بن دمحم، ابن خلدكف أبو زيد، كرل الدين اٟتضرمي اإلشبيلي
 ـ.1988ق/1408: الطبعة الثانية، دار الفكر، بَتكت

، دار الغرب ، أٛتد أاٌب الصاف جعفرمرجال يف الذاكرة) دمحم بن أب ادلزمري حياتو وآاثره( -26
 ـ.2008ق/ 1429: للنشر كالتوزيع، كىراف، الطبعة الثالثة

دمحم بن عبد ، رحلة ابن بطوطة ادلسماة حتفة النظار يف غرائب االمصار وعجائب األسفار -27
 ، دار الشرؽ العريب، دط، دت.ابن بطوطة يم اللوايت الطنجي أبو عبد هللاإبراىهللا بن دمحم بن 

لذكر بعض األعالـ كاآلًثر كا١تخطوطات كالعادات كما يربط الرحلة العلية إىل منطقة توات  -28
 ـ.2005دمحم ابم بلعادل،دار ىومة، دط: ، توات  من اٞتهات

ف جعفرم، دار ا الصٌ ، ٖتقيق: أٛتد أابٌ أبٌ  دمحم بن ، ضيف هللا بنرحليت لزايرة قرب الوالد -29
 ـ.2015الكتاب العريب، اٞتزائر، دط: 

ين ) الشيخ دمحم بن أب ا١تزمرم، عبد الرٛتن بن عمر التنال سلسة أعالم توات وحضارهتا -30
 .2016، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، دط: حياهتا كآًثر٫تا(، مبكؾ مقدـ

 ، دط، دت.، عبد اجمليد قٌدماتريخ مدينة أولف العريقةصفحات مشرقة من  -31
، دار البالد، ، بوزًّيين الدراجيعبد الرمحن األخضري العامل الصويف الذي تفوق يف عصره -32

 ـ.2009الطبعة الثانية: 
 .2004، دط: ، دمحم ابم بلعادلالغصن الداين يف ترمجة وحياة عبد الرمحن بن عمر التنالين -33
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، إعداد ٣تموعة من طوطات مركز أمحد اباب للتوثيق والبحوث التارخيية بتنبكتوفهرس خم -34
 .ا١تكتبيُت اب١تركز

أيب عبد هللا دمحم األنصارم، ٖتقيق: دمحم العنايب، ا١تكتبة العتيقة، تونس، دط، اع، فهرسة الرصّ  -35
 دت.
، مدرسة سيدم ، دمحم عبد العزيز سيدم عمرقطف الزىرات من أخبار علماء توات -36

 ـ.2002البخارم، تيمي، أدرار، دط: 
، ٖتقيق: دمحم أبو عبد هللا دمحم بن عثماف بن دمحم السنوسي، مسامرات الظريف حبسن التعريف -37

 ـ.1994ق/ 1415الشاذرل النيفر، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، لبناف، الطبعة األكذل: 
، مؤسسة ، عادؿ نويهضالعصر احلاضرمن صدر اإلسالم حىت  معجم أعالم اجلزائر -38

 ـ.1980ق/ 1400نويهض الثقافية، بَتكت، لبناف، الطبعة الثانية: 
 .2013، منشورات الرًّيحُت، دط: ، عبد هللا مقاليت، مبارؾ جعفرممعجم أعالم توات -39
، الطباعة العصرية، برج الكيفاف، اٞتزائر، ، عبد اٟتميد بكرمالنبذة يف اتريخ توات وأعالمها -40

 ـ.2010دط: 
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 ادللخص:
هتدؼ ىذه الدراسة إذل إعطاء نبذة عن حياة الشيخ دمحم بن أٌب ا١تزمرم، كسَتتو العلمية كالعملية،   

كٚتع كدراسة جهوده الفقهية. كقد انتهجت ف ذلك ا١تنهج التارٮتي ف ٚتع ا١تادة التارٮتية ا١تتعلقة 
وده الفقهية، مث ا١تنهج ٔتنطقة توات اليت عاش هبا كْتياتو، مث ا١تنهج االستقرائي ف ٚتع كتتبع جه

 التحليلي ف دراستها. كعقدت ىذه الدراسة ف خطة من ثالثة مباحث: 
 ا١تبحث التمهيدم: كخصصتو للتعريف ٔتنطقة كأىم عوامل التطور الفقهي كأعالمو هبا.

ا١تبحث األكؿ: كفيو ذكرت ترٚتة للشيخ دمحم بن أٌب ا١تزمرم، من ذكر نسبو كمولده ، كشيوخو 
 كتالميذه كرحالتو، كأقواؿ العلماء فيو كأىم مؤلفاتو ككفاتو. 

ا١تبحث الثاين: خصصتو لعرض كدراسة اٞتهود الفقهية البن أٌب كاليت ٘تثلت ف: منت العبقرم ف نظم 
 و مع غَته من العلماء كبعض اجتهاداتو ف مسائل متفرقة.سهو األخضرم، مراسالت

   ابن أٌب، ا١تزمرم، اٞتهود الفقهية، توات. الكلمات ادلفتاحية:
Abstract: 
  This study aims to provide an overview of the life of Mohammed ibn 

Obba El-Muzammiri, his scientific and practical history, and to gather 

and study his jurisprudence effort. It followed the historical 

curriculum for collecting historical informations relating to Touat's 

area and his life, the inductive curriculum for collecting and tracking 

its jurisprudence efforts, and the analytical curriculum for its study. 

The study was conducted in a plan of three topics: 

The preliminary topic: devoted to defining the region of Touat, and 

the most important factors of jurisprudence development and its 

scholars. 

The first topic: Biography of Sheikh Mohammed bin Abu Al-

Muzammari, i mentioned his lineage and birth, his elders, his pupils, 

his travels, the sayings of scholars about him, his most important 

writings and death. 

The second research: devoted to the presentation and study of 

jurisprudence efforts: al abkari fi nadhm sahw al akhdari, his 

correspondence with other scientists and some of his jurisprudence 

efforts on different  issues. 

Key words: Ibn obba, El-Muzammiri, jurisprudence effort, Touat.  

 


