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التواتیةأصول االستنباط الفقھى في النوازل 
"فتاوى الشیخ عبد الكریم البلبالى أنموذجا " 



بسم اهللا الرحمن الرحيم



ومن لم يعرف أدلة الفروع وقع في تعب"

فعليك بالتفقه في أحكام اآليات....عظيم ،

فرع إال ولهمَّ واألحاديث النبوية ، وليس ثَ القرآنية

...."......ه أوسنة رسوله ــمن كتاب اللدليل
.رحمه اهللا لشيخ عبد الرحمان الجنتوريا

23ص،فهرسة عبد الرحمان بن عمر التنالنىمخطوط 



ــــداءإھــــــــــــــــــ•

نعومة ارتضى لي العلم مسلكا منذ الذي السندإلى 
أبقاه الرب ذخرا ألھل " والدي العزیز "أظافري ، 
.بیت ورواد القرآن 
للمولىالمعنوى الذي ما فتئ یرفع یدیھالراعي إلى 

" والدتي العزیزة" والسدادداعیا لى بالتوفیق
ربھااللتى انتقلت ھذه األیام إلى جوار

." رحمھا " 
حب الكمالوالمعالى الرتقاءیدفعنى من إلى 

.حفظھا كــریمةالزوجتى"
،حمدــــم، أبنائى ،ىإلى كل فلذات كبد

.تسنیم .أیوب ، شیماءین ، نور الد
القادر الدكتور عبد،إلى إخوتى جمیعا

،عبد الرحمان ،عبد ،واإلمام أحمد
. لحبیب 

.وجھ بذلك لى كل طالب علم یبتغى إإ

اھذھوالء جمیعاأھديى إل
.العمل المتواضع



شـــــــــــــــــــكر وعرفان•
وحسن عونھ مجھودات ھا إشكالیة ھى بحمد 
كان في ذلك إنف،تصل لھذه الصورة األخیرةالبحث 

:ھوالء فضل ألحد ، فإن  ذلك بعد المولى الكریم یرجع إلى 
مد دباغ ، الذي یتقدمھم أستاذي المشرف األستاذ الدكتور مح* 

خلق ھذا العمل بتوجیھاتھ السدیدة المشفعة بتابع مراحل إنجاز 
.لمرحلتھ األخیرة اضع النبیل إلى أن وصل ھذا الجھد التو

الذین فتحوا لى خزائن المخطوطات بوالیة أدرارعلىائمونالقا*
، الشیخ محمد وأخص بالذكرواعتبرونى أحد عوائلھم رحاب بیوتھم 

سلیمانى ة كوسام ، ، الشاري الطیب خزانخزانة بنى تامر مبدوبي ، 
بأوالد ىللِّ اعبد خزانة أوالدعراب على خزانة أدغا ، العربي 

، سالم خزانة الحاج أحمد بأنزجمیر الاسعید،الشیخ عبد
أمین مكتبة ، خارج الجزائر ،عابدین ملیانى خزانة تیمادنین رقان 

.بالحرم المدني بالسعودیة والكتب النادرة المخطوطات 
واستفدت لقائمین على المكتبات التى زرتھاكما أشكر كل ا*

من مصادرھا وأخص بالذكر ، مكتبة جامعة العقید أحمد درایة 
مكتبة جامعة وھران ، المكتبة بأدرار خاصة جناح الدوریات ، 

المركز الثقافى اإلسالميفرع العمومیة للمطالعة بأدرار ، مكتبة
كما الیفوتنى أن أشكر مجموعة من األساتذة واألئمة بأدرار ، 
التى شرح غموض بعض المصطلحات المحلیةعض التوجیھات ولبالكرام 

منھم مفتش الشؤون الدینیة،  وأخص أحیانااعترضتنى 
الدكتور حاج أحمد الصدیق ، األستاذ وكیل األوقاف بلبالى على ، 

.بن عابد عبد الرحمان 
ع الخالق



دمةـــــمق



مقدمة

أ

دمةــــــــالمق
عنها لكل زمان ومكان ، مزيلة بشريعة عاملية صاحلة على أمة اإلسالمالذي من احلمد هللا 

ِفى الِكَتاِب ِمن مَّا فـَرَّْطَنا﴿:القائل االرتباك واالضطراب وغوائل الدهر وتقلبات األيام ، 
إمام ،صلى اهللا عليه وسلموالصالة والسالم على حممد رسول اهللا ، 38/األنعام ﴾َشْىٍء 

جه يف اإلجابة على والتابعنيوعلى آله وصحابته املوقعني عن رب العاملني ،  السائرين على 
م  من العلماء املدركني خلطورة التوقيع عن اهللا الساعني يف سلك طريقهمومن ، مستجدات زما
.ضبط شروطه وآدابه 

معايشتها ملتطلبات فإن شريعة اإلسالم عاملية خامتة ، ومن مقتضى هذا األساس : أما بعد 
.باملسلم من صروف الدهر وتقلبات األحوال ويستجد نزل يما عجتيب واألزمنة ، خمتلف األمكنة 

حممد صلى اهللا عليه وسلم معلما نبيه ، قد رسم القرآن الكرمي مبدأ اإلجابة عن املشكالت لو 
َوَال يَْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ﴿: سبحانه  من ذلك قوله ، واآلدابالضوابطومن بعده ممن انتصب هلذا األمر 

َناَك بِاْلَحقِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسيًرا  َيْسأَُلَك النَّاُس َعِن السَّاَعِة ُقْل ِإنََّما ﴿:وقال33/الفرقان ﴾ِإالَّ ِجئـْ
ُلوا َعْن َأْشَياَء يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْسأَ ﴿:وقال63/األحزاب ﴾ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه َوَما يُْدرِيَك 

َها َواللَُّه َغُفوٌر ِإْن تـُْبدَ  َها ِحيَن يـُنَـزَُّل اْلُقْرآُن تـُْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّه َعنـْ َحِليٌم َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإْن َتْسأَُلوا َعنـْ
.101/المائدة ﴾

اإلجابة عن نوازل املسلمني بواسطة التبليغ و أمهية لىعحممد صلى اهللا عليه وسلم نبينا كما نبه
.املستدرك] حامل فقه إىل من هو أفقه منه ربو ...[: القائلممن اختارهم اهللا للبيان ، 

عن اهللا عز وجل وملا كان القيام  مبهمة اإلفتاء سريا على خطى النيب صلى اهللا عليه وسلم توقيع 
فحفظت لنا  ، مكانآن واحد علماء يف كل عصر و انربى هلذه املهمة اخلطرية والنبيلة يف،ونبيه

جمهودات مفتو الصحابة ، وعمل الفقهاء السبعة املشاورين ، وغريهم كتب تاريخ التشريع اإلسالمي



مقدمة
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إىل وضعوا ممنإىل علماء مذاهب الفقه املتعددة كاإلمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأمحد وغريهم ، 
اهتموا و أصول االستنباط ، ، ضمن مباحث شروطها واضبطف،حمددات للفتوى ،جانب املمارسة 

تهد  أستهلت تصنيفا بالنظر لألصول عامة ، مسرية آدابه ، و مواصفاته بينوا و ، بتحديد مفهوم ا
اإلمام الشافعي رمحه اهللا ، إىل من جاء بعده من أمثال اإلمام الغزايل والسرخسي وإمام احلرمني ب

.املعاصرين اليومإىل جمهودات،املتعددةالعامل اإلسالمىم حواضر أعالوغريهم من اجلويىن ، 

التعريف بموضوع الدراسة

املختلف اختالف لفقه التطبيقيمن ااعظيماوتراثاكبري اعرفت املكتبة اإلسالمية عرب تارخيها زمخ
متعددة يف جمهودات فعرفتنا كتب تاريخ التشريع بنوازل ألوان الزمان واملكان ، زخم أفرد بالتصنيف ،
كنوازل ابن رشد ونوازل شخصية  ملغربية خصوصا ، نوازل ااملذهب املالكي عموما وجمهودات املدرسة 

األمري عبد القادر أجوبة التسوىل على مسائلاخل وأخرى موضوعية ، ك..ابن احلاج والشاطبىي 
نوازل احلواضر العلمية ،  فكشفت لنا عنحددت ألوان املكان ، كما،  اجلزائري يف قضايا اجلهاد

، األسدي عيسى بن سهل ألصبغ األىب اإلعالم بنوازل األحكام من مثل أهل األندلس ، كنوازل 
واجلامع املغرب يف املعيار املعرب نوازل ، ونوازل مازونة ، و ازل فاس ، كمؤلف اهلاليل ، والوزاىنونو 

.إىل غري ذلك من خمتلف احلواضر العلمية ، ندلس واملغرب األإفريقيا و فتاوى 

اضرة توات نوازيل حجمهودات اليت سجلت حضورها يف هذا الفن ، العلمية ومن تلك احلواضر 
فحفظ لنا احلظ من التاريخ املكتوب ، املمتدة يف عمق تاريخ إقليم توات ،من أرض اجلزائرالفقهية 

، من أمساء ملعت يف مساء اإلفتاء ، وراج ذكرها يف نوادي العلم وحقول املعرفة داخل اإلقليم وخارجه
وعبد الرمحان بن العصنوىن من سار يف فلكه كالشيخ عبد اهللا و ، هـ 09يف القرن أمثال اإلمام املغيلى

دد ،واإلمام حممد بلعامل، عمر التنالين  واألصوىل أبومدين التمنطيطي ، الزجالوي ، واجلنتوري ا
يف توات ، غنية املقتصد السائل قضائى نوازيلمؤلف واإلمام عبد الرمحان البلبايل ، صاحب أضخم 

إىل نوازل حتفة احلليم اللبيب يف نوازل أيب مروان حممد عبد ، ما حل بتوات من القضايا واملسائل يف



مقدمة
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إىل عمل املعاصرين من هذا القرن الواحد م20هـ 14يف القرن البلبايل ، منوذج هذه الدراسة الكرمي 
.والعشرين ميالدي 

هود التوايت أكسب قوة ، جعلته جيد القبول لدى الساكنة من هذا وحبكم خاصية الواقعية هل ذا ا
وقوة أيضا من حيث احلضور يف كل قضايا اإلقليم اليت شهدت احلركية يف كل وقت وحني اإلقليم ،

تمع التوايت يف منط حياته االجتماعية اخلاصة وقضاياه االقتصادية والثقافية النظرب اخل ...إىل ما ميز ا
وازيل أسها وحمركها حلكم نظام اجلماعة اليت كان العامل النآنذاك إقليم بعيد مرتامي األطراف خيضع ىف 

، ووصل صداها إىل أثر حواضر من العامل ، ، إليه املفزع واملئاب وعليه املعتمد يف املهمات وامللمات 
.اوالأدل على ذلك من فتوى الشيخ حممد عبد الكرمي املغيلى الىت دوى صداها تلمسان وفاس وغريمه

تمع التوايت املنطلقة إن لواقع النظرة  الثاقبة واملرنة ألولئك املفتني يف التعامل مع قضايا ونوازل ا
من أسس املذهب املالكي الواسعة املرنة املبنية على مراعاة األبعاد الغائية من التشريع ، جعلت 

ل قائمة أو موروثهم يف فن الفتوى رصيدا معرفيا مفيدا إىل يوم الناس ، خصوصا يف القضايا اليت التزا
.امللمات املعاصرةاإلجابة على بعض منالستعانة به يف لالقضايا ذات النظري او الشبيه مما ميكن 

الفقهيــة للمذهب املالكي االستفادة من األصول والقواعد نوعية املوضوع حماولة علمية حول و 
ة هذه االستفادة ومظاهرها ـالتوايت وكيفييف اإلجابة على احلوادث والوقائع اليت طرحها الواقع املتعددة 

واقع فتاوى أحد أعالم خالل من ، أوضحبشكل من خالل التطبيق الواقعي لتلك األصول والقواعد 
مد عبد الشيخ حم" م 20املدرسة املالكية املغاربية يف القطر التوايت خالل القرن الرابع عشر اهلجري 

.رمحه اهللا م 1955هـ 1375ت ـ م1860هـ -1288الكرمي البلبايل م 

املصطلحات والوقائع الزمنية واملكانية للمجتمع التوايت ،  يعرف البحثوحبكم طبيعة املنهج 
وحيدد أهم األنشطة النوازلية ألهم أعالمه ممن مارسوا منصب اإلفتاء ، ونشطوا الدرس الفقهي بشكل 
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م 19/20عموما والقرنني الثالث والرابع عشر هـ10خاص ، وما يتعلق خبواص نوازهلم منذ القرن 
.بشكل خاص 

الموضوع أهمية *  

: يلي ددها يف مادراسة هذه احملاولة العلمية أمهية حنتكتسي 

إبراز التميز اخلاص لعلماء احلاضرة التواتية عامة والشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل يف بيان و : 01-
.والنوازلخاصة يف التعامل مع القضايا 

الوقوف على مدى رصانة جمهودات علماء توات الفقهية من خالل الفقه التطبيقي الذي 02-
ا ، انطالقا من أسس املذهب املالكي الذي مل يعرفوا  فرضه واقع املسلم توايت آنذاك وحتديد مرتكزا

.غريه 

يف تنشيط الدرس الفقهى على بهوانشاطهم الفقهى والدور الذي أسهمالتعرف على: 03-
.مستوى حاضرة علمية عريقة بتوات 

بيان مستوى استنباطهم وخترجيهم للفتاوى والنوازل عن طريق االستفادة من قواعد وأصول : 04-
.االستنباط الفقهي اخلاصة باملذهب املالكي يف إطار املدرسة الفقهية املغاربية 

ة بالشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل يف معاجلة القضايا املعاصرة اليت اخلاصالفقهية اآلراء إبراز: 05-
يف األوراق النقدية ، وكراء األرض جبزء مما خيرج منها يف موضوع مثال جنمت يف وقته كحكم الزكاة 

.املزارعة 

ج املدرسة التواتية يف الفقه التطبيقي : 06- والنسق الذي حيكم فقههم التعرف على خصائص و
.النوازىل يف جمتمع ذوخواص فكرية واجتماعية واقتصادية 
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 أسباب اختيار الموضوع
:توضح يف ما يلي موضوعية وذاتية لقد اخرتت هذا املوضوع دون غريه ألسباب واعتبارات 

:رجع ملعطيات هي ت: األسباب الموضوعية-

التوايت منذ القدمي إىل يوم الناس هذا ، تلك احلركة الىت تعكسها التاريخ أثبت احلركية للمجتمع : 01
األنشطة املختلفة االقتصادية من خالل التجارة الداخلية واخلارجية املارة يف طريق الوفود من وإىل 

املتنوعة ، إىل غري ذلك مما يشمل اإلقليم التوايت ، واالجتماعية من خالل مظاهر األعراف والعادات 
ا من شأنه أن يؤثر على حركية الفقه أيضا ، فالفقه ابن بيئته ، يشهد لسياسية وغريها ، ممالشؤون ا

تمعات الراكدة ما جيعل  تمعات املتحركة النشطة ويعرف الركود والتقهقر يف ا التطور واالزدهار يف ا
.الداعى ملعرفة حركية الفقه عامة قائما والفقه التطبيقى على وجه اخلصوص  

رة التواتية مرتبة درجة االجتهاد ولو يف بعض مراتبه ، حسب ما اضبلوغ الكثري من علماء احل: 02
لشيخ سيدي عمر بن عبد الفقهية والنوازلية ، ومن أمثال هوالء امصادر التاريخ التوايت ومؤلفاته تنقله 

دد الهـ 1160والشيخ عبد الرمحان اجلنتوري ت هـ ، 1152القادر التنالين ت  ذي فاق األقران ا
والشيخ حممد عبد الكرمي 1289عبد الرمحان بن عومر التنالين ت الشيخ و ، يف املنقول واملعقول 

محزة بن والشيخهـ 1233ومنهم عبد الرمحان بن إدريس التنالين ت هـ هـ 1193احلاجب ت 
هـ 1288اجلد ت حممد عبد الكرمي البلبايلهوالءهـ ومن1256املولودالقبالوي أمحد احلاج 

والشيخ ، هـ1329املتوىف شيخ حممد عبد الكرمي البلبايل منوذج الدراسية والشيخ عبد اهللا البلبايل ، 
ومن هوالء هـ ، 1231تأيب مدين التمنطيطي حممد بن عبد اهللا األمريين ، ، والشيخ عبد اهللا بن 

.وغريهم كثري اهللا هـ رمحهم1283املولود الشيخ حممد احلسن الساهلي القبالوي 
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واقع يستدعى البحث يف اجلانب الذي يكشف عن هذا املستوى من خالل عملية االستنباط يف 
.فقه النوازل عندهم 

" فقه النوازل " فتاء يف إطار إلعرف عن الكثري من علماء القطر التوايت تقلد منصب ا: 03
حفظته مصادر التاريخ حول نازلة يهود توات صاحب باكورة النوازل مماهـ 909كالشيخ املغيلي ت 

عبد الشيخوغريها من األجوبة اليت بني حكمها كأجوبته على أسئلة األسقيا ، ومن أوالئك األعالم 
نوازل سيدي أمحد بن و الرمحان بن عمر التنالين صاحب غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنالين ،

لية القرطاس بالكالم ونازلة حت" نوازل الزجالوي " مصنفوالشيخ الزجالوي صاحب سامل العصنوين
ومؤلف نوازل م 1747هـ 1160على مسألة تضمني اخلماس ، للشيخ حممد بن أب املزمري ، ت 

إفهام املقتبس يف ثبوت التحبيس خبط و " أجوبة حمققة النقول مهذبة الفصول لبعض فقهاء بالدنا " 
نوازل عبد الرمحان بن عومر التنالين ، ، و بن عمر التنالين احملبس للشيخ املشار إليه عبد الرمحان

، ونوازل حملية يف مسائل خمتلفة من أميان املوسومة باإلحكام والقيد لبعض فتاوى أيب زيد املذكور
اخل ، املسائل املتفرقة املوجهة للشيخ عبد ..ووصايا وأحباس ، واملعامالت املائية املرتبطة بالفقارة 

.عمر وحممد بن عبد الرمحان البلبايل وغريمهاالرمحان بن 

غنية املقتصد السائل يف ما حل بتوات من القضايا واملسائل ، والشيخ اجلنتوري ت " ومؤلف 
هـ  وغريهم كثري 1288مصاحب النوازل املشهورة ،والشيخ حممد بن عبد الكرمي البلبايل هـ 1160

.إىل الزمن املعاصر 

هذا يف املعروف املضبوط مما حظينا به ، وهناك مؤلفات نوازلية حملية جمهولة أدركها عامل اإلمهال 
مما قد يكشف عنها والظروف املختلفة اليت تعرضت هلا املخطوطات يف خزائن توات والتزال ، 

.البحث مستقبال 
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التمكن من قواعد االستنباط واإلفتاء منصب خطري اليتواله غري املستجمع لشروطه اليت من أمهها
تهد أو املفيت يف تعبري أهل أصول الفقه ، ما يستدعى يف نظرنا  البحث  املعرب عنها بشروط ا

تهدي توات .والتنقيب عن مستوى التطبيق للقواعد واألصول يف فتاوى احلاضرة العـلمية 

تحفة احلليم اللبيب ىف أجوبة أىب زيد   واختيار نوازل الشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل  املوسومة ب
:كتمثيل هلذا الواقع  ألسباب عدة هي 

كون الشيخ ينتسب إىل فرتة االزدهار والنهضة العلمية يف توات ، سواء انطلقت من القرن 01-
.العاشر ، أومع مطلع القرن احلادي عشر اهلجري على اختالف بني الباحثني 

قعا أنه عاش يف فرتة ممتدة تعد أخصب فرتات الدرس الفقهي بتوات واألهم املتفق عليه وا
. لتجمع أقطاب الفقه فيها ، وقد أشارنا إىل بعضهم 

املقام التصفح لنوازله الكاشف عن القدرة على امقام الشيخ ، والذي يظهر هذ: 02-
يصل يف بعض من تلك املناقشات إىل االستطراد ، مستوى أقل مناقشة األدلة والرتجيح بني األقوال ،

.شيء عنه ، القدرة على االجتهاد داخل املذهب 

كون نوازله ُخمرَّجة مطبوعة ، ومت ذلك بفضل عمل تلميذه الشيخ ، عبد العزيز سيد : 03- 
طبعتة دار " البلبايل اجلواهر اللئايل من فتاوى الشيخ سيدي عبد الكرمي" اعمر ، رمحه اهللا ومساه 

هومه باجلزائر ، وهذا التخريج املطبوع هو الذي سوف نعتمده يف النقل واالستشهاد بالنصوص ، 
رغم وجود النسخة األصلية ، ألننا ملا اطلعنا عليها وقارنا بينها وبينه ظهر أن اجلامع رمحه اهللا أثناء 

لديه على الوثائق التزال مستمرة ، فتارة جيد كانت عملية البحث–الكومبيرت –الكتابة على اجلهاز 
مسألة يف مكان فيضيفها إىل اجلهاز مباشرة بدون النسخة األصلية ، ما جعل هذا التخريج فيه 

.األصل وزيادة ، ولذلك اعتمدناه يف نقل النصوص 
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من خواص هذا النموذج استفادته من النوازل السابقة واعتماده عليها يف بعض : 04-
لتوجيهات مسايرة ملا أفىت به يف القطر التوايت كنوازل اجلنتوري والزجالوي وغنية املقتصد السائل ا

.أضخم وأهم مؤلف نوازل توايت 

هو ، عند ما كنت أدرس يف مرحلة املاجستري ، سنة و فرتجع عندي ملعطى : أما األسباب الذاتية-
اطلعت رفقة زمالئي على  - املخطوطمقياس تاريخ -،م ختصص الفقه املالكي 2006-2007

ا ، فلفت انتباهى مستوى الزخم  كم من تراث إقليم توات ، أثناء زيارتنا لبعض من خزائن خمطوطا
ولو جبزء بسيط عن طريق تقدمي العلمى الفقهي املرتوك واملغمور ، مما ولد يفَّ رغبة حماولة اإلسهام 

متعددة حالت آنذاك بيىن وبني ما كنت أرومه مذكرة املاجستري يف هذا الرتاث ، لكن لظروف 
فتوجهت آنذاك ملوضوع آخر ، لكن يشاء اهللا عز وجل أن أواصل البحث يف مرحلة الدكتوراه ، 

املتعلق بالدراسة ، فاجتهت هذه املرة ألحقق تلك الرغبة السابقة عن طريق اختياري هلذا املوضوع 
الذي اليزال - يف نظري -قة ، هذا الرتاث البكـرلعلى أسهم ولو جبزء بسيط يف خدمة تراث املنط

دين مـن الباحثني يعكس مستوى ما بذله علماء احلاضرة العلمية  يف حاجة ماسة لعمل الغيورين ا
.التواتية اجلزائرية يف خدمة الرتاث اإلسالمي عامة وتراث املدرسة املغاربية الفقهية خاصة 

دراسةإشكالية ال
تمع املستمر احلركة ، والعكس ي ينمو احلن كائكالالفقه   ويتطور مناء وتطور قضايا ونوازل ا

ا مبثابة  أن طريقة اإلجابة ونوعيتها مرآة عاكسة كما ،  املرآة العاكسةصحيح  إذ القضايا وخصوصيا
.واملوجهني لتلك املسائل املعاجلني وقضاته مفتيه وفقهائه ستوى استنباط، حتدد مأيضا

.ذلك املستوى الذي حتدده طريقة االستفادة وحسن التطبيق أثناء عملية االستنباط والتخريج 

تمعات منذ  تمع التوايت عرف النوازل واملستجدات والوقائع النابعة من واقعه شأن غريه من ا وا
احلكم اليت أن عرف اإلسالم موطنا له يف القرن األول اهلجري ، وحبكم بعده اإلقليمي عن عواصم

تمعات العربية وغريها ما يشمل مشال القارة اإلفريقية ، وكونه جغرافيا أيضا مركز التقاء  عرفتها ا
القوافل املختلفة األهداف دينية وجتارية وثقافية واقتصادية منذ القدمي إىل العصر احلاضر كان مركز 
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ا وراء حدوده من بالد املغرب األوسط تفاعل لألفكار والثقافات ، تركت هذه العوامل آثارها إىل م
. السودان الغريبواألقصى واألدىن ، وبالد 

وحبكم أمهية نشر دين اهللا عز وجل يف األقطار وفاء لواجب الدعوة شهد هجرات متعددة لعلماء 
أجالء وفدوا إليه من خمتلف احلواضر العلمية خصوصا حاضرة فاس وتلمسان ، ومن األمثلة على 

08الشيخ موالي سليمان بن علي يف القرن السادس اهلجري ، وشيوخ املغيلي يف القرن ذلك ،

اخل من العلماء الذين نشطوا الدرس الفقهي جبانبيه النظري والتطبيقي ، ونظرا خلاصية بعد ...اهلجري 
والسياسة ، البئية عن مراكز احلكم ، نظََّم أهل اإلقليم أمورهم املتعلقة بالقضاء والفتوى واالقتصاد

شؤون هلا ما مييزها كقضايا الزراعة واملعامالت الفقهية اليت فرضها الواقع ولوكانت على خالف 
ا مما يعرف حمليا ... القاعدة ككراء األرض جبزء مما خيرج منها ،  والنزاعات املتعلقة بالفقارة وفضاءا

ا بالساقية وحرميهما ، وشراء املاجل من املاء بالطعام إىل أجل  ، وقضايا األحباس ومقاصدها ونزعا
وحتويلها أوبيعها ، ومسائل البيوع وأشكاهلا كبيع البون ، واحلكم على ما ضيعه اخلراس ، وشؤون 
العبادات مما تعلق بالظروف احلاصلة أحيانا للفقراء من أهل توات يف تأخري أوتقدمي اجلزء الواجب 

حتديد وجهة أموال من الوارث له يف ظل غياب بيت مال إخراجه من احملاصيل الزراعية يف الزكاة ، و 
اخل من امللمات اليت حدثها الواقع التوايت يف ظل واقع تاريخ النوازل التواتية ....للمسلمني منتظم ، 

.م 19/20هـ /13/14عموما ، وواقع ذلك يف نوازل الشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل يف القرن 

ضرة التواتية كغريهم اطلع على هذا الواقع أثر جمهودات علماء احلدواهي ومعضالت تكشف للم
من علماء احلواضر األخرى يف اجلزائر كبجاية وتلمسان وغريمها وفق قواعد ومنهج املدرسة املالكية 

املغاربية اليت تعد احلاضرة التواتية فرعا من فروعها ، واإلجابة يف النوازل ليست جمرد نقل الفتوى وإمنا  
.هاد اجت

هـ أول باكورة هلذا العمل املتواصل على 909ولعل نازلة يهود توات مع الشيخ املغيلي رمحه ت 
.مدى قرون علمية ذهبية من العطاء كون على األقل مكتبة فقهية مالكية حملية 
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لعرف هلذه النوازل جيد مجال ترتجم األصول املؤسسة عليها كلفظ امواملطلع على كيفية معاجلا
، وجريان العمل يف توات ، واملصلحة اليت ظهر أثرها يف فروعهم الكثرية ككراء األرض جبزء مما خيرج 

اخل مما ظهر يف خمتلف .. منها وتأخري أو تقدمي الزكاة على وقت الوجوب ومعاملة اخلراسة واخلماسة 
.إخل ...حوال شخصية أو ، ية ئاألبواب الفقهية من عبادات ومعامالت مالية وما

ا التطبيقية التخريج على املسائل يف قياس الفروع على الفروع يف إطار الشبيه والنظري ،  ومن جماال
وقاعدة الضمان يف البيع الصحيح والبيع الفاسد ، والعربة يف العقود باملعاين ال باأللفاظ واملباين ، 

ومقاصدهم  ومن الجتوز شهادته وتعارض األصل والغالب ، والعربة يف التحبيس ألفاظ احملبسني
. اخل ...الجتوز تزكيته ،  من مات عن حق فلوارثه 

نوازل الشيخ عبد " ومن تلك األمثلة ما جنده يف النوازل اليت خنتارها أمنوذجا لتلك التأصيالت 
وذلك باعتماد نص الكتاب تارة أونص السنة أخرى ، ودليل اإلمجاع والقياس" الكرمي  البلبايل

كقاعدة  ما جرى به العمل التوايت ، وقـواعد  رفع احلرج والضرر والعسر ، وأصل ،  وخمتلف القواعد 
املصلحة ، وقاعدة دوران العلة مع املعلول ، وقاعدة املعدوم حسا كاملعدوم شرعا ، وقاعدة األصل 

؟  إىل غري ذلك مما والغالب ، واليقني اليزول بالشك ، وقاعدة ، اشرتاط ما اليفيد أيوىف به أم ال 
.التاىل اإلشكال نطرح ناما جيعليظهر وحنن نتصفح تلك الفتاوى ، 

واملعامالت والقضاء واألحوال تمع التوايت يف جمال العبادات حبكم تنوع قضايا أحوال حياة ا
م اليت  ا مفتـوه وجمتهدوه ، فهل إجابا عاجلة هلا يعكسها منهجهم يف املالشخصية اليت أزال إشكاال

أثناء عملية وأدلة تعكس مستوى جهد يبذليةأصولمتيز من حيث التأسيس واالعتماد على خلفية 
م التنزيل إجابة من مصادر فقهية معتمدة لفروع مفرتضة ؟ جمرد نقل للفتوى و ؟ أم التعدو معاجلا

م أيضا  يف ر علمية عريقة يف مسائل ذات الشبيه والنظري جمرد السري وراء عمل حواضوهل إجابا
قوية كحاضرة األندلس وفاس وتونس حماكاة وتقليدا ، أم ملسوغات واقعية إقتضاها واقعهم الفقه 

.اخلصبة ؟ أصول وقواعد املذهب املالكي فاستفادوا من
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االستنباط وما مستواه يف ميزان االجتهاد افإن كان اجلـواب باإلجياب ، فما هي مظاهر هذ
؟ خصوصا ملا ندرك أن اإلجابة " االجتهاد داخل املذهب " الفقهي على األقل يف مراتبه األخرية 

على النازلة حتتاج إىل بذل اجلهد واستفراغ الطاقة ، اليصدق فيها على العموم نقل الفتوى ، كل 
تهد ، الشيخ ذلك من خالل الوقوف على عينات من نوازهلم عامة وفتاوى الفقيه املدقق والباحث ا

.م خاصة  20هـ 14حممد عبد الكرمي البلبايل كأمنوذج يف القرن 

أهداف الدراسة *  

:يلي يف ماميكن حتديد أهداف دراسة هاته اإلشكالية

أثناء عملية توظيف قواعد االستنباط لعلماء حاضرة توات مستوى التحرر العلمي نوع و إبراز : 01-
تمع  ، واليت تعد أصدق مظهر الفقهي يف اإلجابة على النوازل التواتية املختلفة اختالف حياة ا

.للتعبري عن أصول االستنباط املرتبط باملذهب املالكي 

ملنطقة قتصادية والقضائية واالجتماعية والثقافية واالالفقهيةالوقوف على نوع احلياة العلمية: 02-
خالل الفرتات السابقة من بداية القرن العاشر اهلجري عامة والقرن الرابع عشر اهلجري على توات

شأن ما جنده يف بعض مظاهر احلياة كقضايا الفالحة املرتبطة بوسيلة السقي اخلاص وجه اخلصوص ،
ار اخلطبة عقدا ، وكراء األرض وقضايا األحباس واألسرة ، كتوريث ذوي األرحام ، واعتب" الفقارة " 

ا  جبزء مما خيرج منها ، وزكاة ما عرف يف املنطقة آنذاك بدراهم الـكاغد اليت شاع انتشار التعامل 
اخل من القضايا ....م 20هـ 14يف القر " األوراق النقدية املعاصرة " على عهد الشيخ عبد الكرمي 

.شأنه أن يعني الباحثني يف الدراسات املختلفة واملسائل اليت طرحها الواقع آنذاك ، مما من 

املذهب ةخدمحنولعلماء منطقة توات الكشف عن فرتة من أهم فرتات العطاء العلمي : 03-
اية 12، إذ البحث يقر أن أخصب فرتات الدرس الفقهي يف حاضرة توات من القرن املالكي  إىل 

.وأبرز معامل ذلك جتمع أقطاب الفتوى فيها الرابع عشر اهلجري ،
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الوقوف على األسس الىت أقام عليها علماء احلاضرة التواتية ومن خالهلم الشيخ حممد عبد : 04-
الكرمي البلبايل أحكامهم وفتاويهم ، إلنارة الطريق أمام البحث الفقهي املعاصر مستقبال يف التنزيل 

ة على الوقائع املعاصرة املثيلة وا .ملشا

.فتاوى علماء اجلزائر مستقبال منهج اإلسهام يف خدمة رسم مشروع : 05-

.اجلهود احلثيثة لرسم منهج إفتاء خاص حلاضرة توات الفقهية مستقباللكشف عن ا: 06-

الدراسات السابقة

ليال يف اليت اليزال البحث والتنقيب ق" توات " حبكم ارتباط املوضوع برتاث منطقة معينة 
الكشف عن مكنونات علمائها يف إطار املسامهة يف إثراء مكتبة الفقه املالكي املنتمي ملدرسة الغرب 

بشكل من كتب أو حبث املوضوععلى - حسب ما تيسر ىل من االطالع - أجد ملاإلسالمي 
، حممد دباغ الدكتور سوى حبث بإشارات تضمنه مؤلف أستاذنا مباشر ووفق املنهجية الىت أطرحها ، 

باط الفقهي أصول االستن" ا بعنوان ـقد خصص ضمن مواضعه حبثف" بدراسات يف الرتاث " املوسوم و 
ساق ، تناول أثناء املعاجلة مفهوم االستنباط ومفهوم النوازل التواتية ، كما " من خالل نوازل الغنية 

فكان يشري " القضايا واملسائل حل بتوات من غنية املقتصد السائل يف ما" من مؤلف ملسائل مناذج 
أومستند الفتوى يف النازلة إما بنص صريح أوقاعدة فقهية أوأصولية اعتمدها أصلإىل يف كل ذلك

.أحد املستشارين

وختتص بنموذج من وناقصة البيان يف جل جوانبها ،حبكم طبيعتها عامةوإن كانت تلك املعاجلة 
لكين أعتربها التتجاوز بضع صفحات ، ، " نوازل الغنية " فرتة معينةمنـاذج النوازل ملنطقة تـوات يف 

خصوصا وقد ارتبطت مبؤلف يعتربه الباحثون من أهـم ض هذا املوضوع واملشجـع يل يف خو املفتاح 
املصادر يف تراث منطقة توات كما هو مصدر من مصادر نوازل الشيخ حممد عبد الكـرمي البلبايل 

.منوذج هذه الدراسة 
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رسالة ماجستري نوقشت " ومن تلك املصادر الىت هلا ارتباط ومتاس مع جوانب من املوضوع 
حاضرة توات املالكية ، " قزان حتت عنوان للباحث زهري2012-2011جبامعة أدرار موسم 

قع تتمثل يف السرد والنقل والوصف لوا، منهجية عامة اوإن ساد" أعالمها ، نوازهلا ، خصائصها 
حسب ما اجته إليه اومت الرتكيز فيهالفقه بصورتيه النظرية والتطبيقية يف خمتلف عصور نشاط اإلقليم ، 

الفقهبالقصد األول على بيان واقع ومستوى احلركة الفقهية بتوات ، من حيث حتديد مظاهر
يف وضع أرضية مسائل متعددة لبحثى ، ن هذه الرسالةأنىن استفدت مواألعالم الذين نشطوه ، إال 

خصوصا يف فصلها الثاىن املركز على النوازل التواتية ، احملدد لألسباب املؤثرة يف الفتوى والقضاء 
، وما يف توات النازعة للعرف والعادة ، املبني أيضا لبعض من مصادر نشاط كل من الفتوى والقضاء 

جلها البحث يف ميدان الفقه التطبيقى لدى علماء احلاضرة انبىن على ذلك من تلك التطبيقات الىت عا
.التواتية 

 أهم مصادر الدراسة

اعتمدت الدراسة على جمموعة من املصادر ، ما بني املخطوط واملطبوع ، يف خمتلف املواضع 
، والىت استعملتها استقالال ذات العالقة ، منها ما يتعلق بالفقه التطبيقى ، الشامل للمصادر الىت 

يف أجوبة أيب زيد التنالىن ، ونوازل نوازل غاية األماىن منها ، أيضا حييل عليها منوذج الدراسة 
اجلنتوري ، وغنية املقتصد السائل فيما حل بتوات من القضايا واملسائل ، ونوازل الزجالوي ، ونوازل 

ماد على شرح خمتصر خليل ، ومت االعتالنظريالربزىل وخمتصره حللولو ، ومنها ما تعلق بالفقه 
وشرح الزرقاىن والدردير واحلطاب على املختصر أيضا ، ويف ما تعلق مبصنفات األصول للزجالوي ، 

املستصفى للغزاىل ، واملوافقات للشاطيب والفروق للقرايف ، كاتوالقواعد الفقهية ، مت اعتماد مصنف
ى كما مت اعتمادالقواعد الفقهية للباحسني ،  و ، يف القواعد الفقهية وشرح التاودى على المية الزقاق 

، كمخطوط مصنف الدرة الفاخرة بالرتمجة لألعالم لإلقليم املتاحة الىت اهتمت تارخيية الصادر على امل
، حملمد بن عبد الكرمي وخمطوط جوهرة املعاىن ودرة األقالم ، مد عبد القادر بن عمر التنالين حمل

املصطلحات ، كما اهتم بعضها وهو قلة ببيان بعضوالتاريخ الثقاىف للحاج أمحد صديق ،التمنطيطى
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، كما اعتمدت املقابلة الشفوية أحيانا ، ملا يرتبط جعفري أبا الصاىف ألمحداللهجة التواتية ك،  احمللية 
بعض املالبسات األمر بتحديد مفهوم عبارة حملية ، تشتمل عليها مصادر النوازل احمللية ، أو معرفة 

. الىت رافقت بعضا من عينات النوازل املعاصرة 

 منهج الدراسة

يف إحدى مراحله ، جاء منهجا يعتمد املراحل واخلطواتهذه الدراسة حسب مييز املنهج الذي 
يف مرحليت الفصل التمهيدي ، وكان ذلك وذلك من خالل السرد لألحداث ووصفها الوصف ،

واقع إقليم توات من حيث املوقع بيان مفهوم و احلديث على ماتناولت فيهنالذيوالفصل الثالث 
ا يف توات عامة واحلياة مبختلف أنواعها مما قد يساعد على فهم التوجيهات الفقهية  للنوازل وجماال

املنهج وفق فتمت معاجلتها ، أما الفصول األخرى  وعند الشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل خاصة 
باملقارنة بني الفكرة وما درج عليه العلماء يف املوضوع للوصول إىل االستنباط ذلك ليلي ، متبعا التح

:يف البحث متعددا ما جعل مستخلص منهج املعاجلة الستخالص النتائج ، 

املنهج الوصفى التحليلى ، من حيث سرد احلقائق التارخيية واملعلومات العلمية وحتليلها وحتديد : 1
.تائجهان

الفرع األصول الىت اندرج حتتها املسائل و املنهج االستقرائى ، وذلك من خالل تتبع ورصد: 2
، تتبع داخلى من حيث التحديد على مستوى النازلة ، وخارجى من حيث بيان األساس املعاجل

.استعانة مبصادر األصول والقواعد يف املوضوع الذي اعتمدت عليه 

يف املشتهرةمع االعتماد يف أحيان قليلة على املقابلة لتحديد ومعرفة مالبسة النازلة خصوصا تلك 
.خاصة إبان عصر الشيخ حممد عبد الكرمي البلباىل األخذ والرد و النقاشعرف، مما املنطقة 

من خالل أمنوذج وحبكم ارتباط الدراسة بإشكالية إبراز أثر أصول االستنباط يف النوازل التواتية ،
: الدراسة ، نوازل حممد عبد الكرمي البلبايل التمريت ، سوف أسري وفق املنهجية التالية 
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على مجع النصوص من نوازل علماء توات عامة يف الفصل الثاين ، ونصوص الشيخ يف عملت
مث القيام بعملية التصنيف حسب ترتيب أبواب الفقه الفصلني التطبيقني اخلاصني ، الرابع واخلامس ،

.ن الطهارة إىل األحباس بدءا م

بعد ذلك منطلقا ا مناسبا ملا حتتويه ، عنوانئهاإعطابأما تبيان أصول االستنباط يف النازلة فأبدأه 
ها بتحليلألقومحتديد املفاهيم من تعريفات وشروط إن اقتضى األمر ذلك بشكل مقتضب ، من 

أدرجت من قبل الشيخ حممد عبد الكرمي للتكييف الفقهي وأين ومناقشتها من خالل إخضاعها 
والتقويةمث النظر يف ما مدى استجابتها ألصول االستنباط مبا ورد أثناء االستدالل، البلباىل رمحه اهللا 

.باطيف مصادر أصول االستنةالواردوما مدى اتفاقها مع القواعد األصولية والفقهية 

ا مجعا لشتات املوضوع ، ما جعلين أُ  ا إىل رجع ُ ذكرت املسائل التطبيقية يف با املذكورة يف غري با
ا األصلى وإن كان هذا األمر قليال  .با

ه ـكما حرصت على التمثيل باملسائل التطبيقية للشيخ البلبايل فقط أومما نقله كجواب عن شيخ
الذي اعتمدته يف نقل النصوص الفقهية " اجلواهر اللئاىل " ورد بني دفىت مطبوع ما وليس كل، فقط 

.مما يرجع للجامع رمحه اهللا 

خصوصا ملا يكن اجلواب طويال باالختصار أحيانا أو باحلاصل ، تصرفت أحيانا يف نقل النص
باإلشارة بالتعليق على ألفاظ نص الشيخ أقومكما أىن ال،  تسهيال ومجعا للشتات والتدليل مستطردا 

، إال إذا اتضح اخل فذاك عمل احملقق ، وإمنا أنقل النص بعبارته املوجودة...وحتويل أوحتوير إىل خطأ أ
. واضعا ذلك بني إشارتني بالتصحيحأقوم املعىن يؤثر على قد خطأ الطباعة مما 

التمثيل لتوضيح الصورة فقط مع مشول ذلك التمثيل ما ذكرته من النماذج التطبيقية من باب 
.لكل األبواب الىت عاجلها الشيخ مما يظهر فيه التأسيس 

أوللمشهور- ممن له نوازل مسماة معلومة- منهمالنوازليني فقطألعالم تواتةرتمجالتزمت ال
دون وذكر بصلب البحث ممن برز دوره يف فرتة من فرتات تاريخ اإلقليم العلمى ماء اإلقليممن عل
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أما دون اسم الشيخ حممد املغيلى ، لشهرته الفائقة ،،غريهم اقتصارا على املهم وختفيفا للهوامش
بدأت يف اهلامش بذكر اسم ، ين أيضا غريهم من خارج اإلقليم فرتمجت للنوازليني وغري املشهور 

، مث املؤلف وما يتبع ذلك من معلومات خاصة به يف أوال إن مل يشتهر وإال فباسم الشهرة املؤلف 
.أول ذكر 

خمتلف األدلة  واألقوال ، وذلك بعزوها إىل مصادرها ، مع إرجاع عملت على توثيق كما 
مع ها ، وختريج األحاديث النبوية الشريفةإىل سورها يف املصحف وحتديد أرقامالقرآنية اآليات 

فإن كان احلديث ،خترجيا خفيفا اليستقصى كل ما قيل حول احلديث إخضاعها حلكم العلماء عليها
لة ، مع إيراد معلومات املصدر كامفقط اكتفيت بذكر أحدمها البخاري أو مسلمبأحد الصحيحني

ملكان املكرر بتحديد رقمه وجزئه وصفحته فقط ، اكتفيت يف ايف بداية الذكر ، فإن تكرر احلديث
فإن مل يوجد ، فمسند اإلمام أمحد،واحلديث إن مل أجده يف الصحيحني سرت بعد ذلك للسنن 

.ووجد يف املوطأ اعتمدته فيهم

ذكرت لفظ الشيخ أما الرموز املختارة لذلك فجاءت يف طريقة مرسومة لذلك ، فحيث ما
﴿عت النص القرآين بني رمز ـمرادي الشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل أمنوذج الدراسة ، وضمفردا ،

واضعا ذلك بنيوتارة معناهااللفظأنقلوبالنسبة للفظ املصادر[ ]أما احلديث النبوي فبني رمز ﴾
تعمل يف سامع حتديد اسم املؤلف يف اهلامش مباشرة إن نقلت باللفظ واملعىن وإن تصرفت " " 

اهلامش لفظ أنظر ، فإن مل توجد معلومات املصدر كلية وضعت رمز ، د م ، وإن غابت سنة الطبع 
. وضعت رمز د ط وإن غاب رقمها وضعت در ، واألمر يف غياب التاريخ برمز دت 

إلقليم ونصوص تتعلق بالرتاث ملحقا حيتوى على صور ملخطوطات وخرائط بعد اخلامتة أدرجت
.توات 

وضعت فهارس خمتلفة ، ثبت املصادر واملراجع بوضع كل نوع على حدة بدأ من املصحف 
مث ، اجلامعية واملواقع اإللكرتونية واملقابالت الشفويةاخل إىل الرسائل.....الشريف مث كتب احلديث 
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واألماكن حسب الرتتيب املصحفي ، فاألحاديث النبوية ، ففهرس األعالم ،رآنيةالقفهارس لآليات 
.، ترتيبا ألفبائيا ، بدون اعتبار أل ، وأبو ، وإبن واملصطلحات ، ألختم بفهرس املوضوعات 

صعوبات البحث * 

جدت سهولة و إْذ يف مجع مادة هذا العمل ، متعددة على الرغم من عدم مصادفىت ملشاكل موضوعية 
صعوبات اكتنفت هذا اجلهد هناكأنإالاملخطوطة ، اخلزائن كثريا من املكتبات و يف االستفادة من
:نذكرها يف ما يلي

صعوبة يف السيطرة على كل مناذج علماء توات يف الفقه التطبيقى ، ألن هناك قدرا من  خزائن -1
مفتوحة لكل لوجودها حتت مسؤولية فرد من العائلة ، فليستاملخطوطات التزال صعبة الوصول ، 
.الوقت الكاىف واحلرية املطلقة يف التجوال واالطالع باحث ، وإن فتحت اليعطى الباحث 

ا ب–2 جله غري مفهرس وجدت صعوبة ألناملخطوط حبكم ارتباط هذه الدراسة يف مصدر معلوما
وغري مصنف إذا استثنينا خزائن قليلة ، وهذا اإلشكال جعلىن أثناء زيارتى لبعض من هذه اخلزائن ، 

كون ، يضاف لذلك  خمتلطةكبرية بحث عن شيء يف كومة  أقوم بالبحث يف كل شيء شأن من ي
املخطوط يف توات يف جمال النوازل وغريها غري حمصور ، ما قد يفوت على الباحث مصادر أخرى  مل 

.تكتشف بعدُ 

يف خزائن مصادر املخطوطات نصوص الشيخ مما هو من بعض اإلحاالت الىت حتيل عليها - 3
ا ت إن وجدمن تلك املصادر إال يف خزانة أوخزانتني ، وبعضمفقود أوعزيز التوجدتوات  مظا
ةأوهو ضمن خمطوطات أخرى لغياب الفهرساملصدر، فإما ضاعة أوخمتلطة غري مكتملةمبتور اجتده

أمحد بابا –نوازل أبو زيد التنالىن  وشرح خمتصر خليل للسوداىن ، ومن مظاهر ذلك والتصنيف 
.اخل. ...التنبكيت 
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قلة املصادر الىت تعاجل  فروع الفقه التطبيقى من وجهة حتكيمه وعرضه على األصول ، مع كون –4
ا اليظهر يف بعض من مسائلها التأصيل إل مل تسق له بالقصد األول ، وإمنا االنوازل يف حد ذا

. حيتاج ملزيد من الفهم والرتيث تتلمس تلك املستندات مما من شأنه ان جيعل األمر صعبا 

قلة املصدر املهتم بالتأريخ ملنطقة توات يف جوانبها العلمية واالقتصادية والسياسية وغريها ، ما -5
يشمل احلركة العلمية بدءا من القرن الثاين اهلجري ، املتضح يف املعاجم املعلمية واالصطالحية 

تمع ، وأزال كثريا من اللبس يف إىل غري ذلك حبيث لوتوفر لسهل مهمة ف.... هم كثري من قضايا ا
بعض املصطلحات واملعلومات املتاحة اآلن من تاريخ ونشاط اإلقليم خصوصا ما قبل القرن العاشر 

.اهلجري 

الخطة

:ما يلىلت على ماشتخطة وفق هذا املوضوع تناولت

البلبايل وواقع إقليم توات  العلمي والثقايفشخصية الشيخ جاء بعنوان ، : املدخل التمهيدي 
واملوقع ، وبني بشكل عام مظاهر النشاط العلمى التسمية عاجل مفهوم إقليم توات من حيث، ف

كما أجلى احملددات املتعلقة باحلياة العاشر إىل الرابع عشر اهلجري ،  واالقتصادي لإلقليم من القرن 
ا العلمية وأثر واقع العصر عليهااىلالبلبالشخصية للشيخ حممد عبد الكرمي  .ونشاطا

تهد ، كما  بينما ركز الفصل األول على حتديد مفهوم النوازل واألصول وبيان أمهيتها يف عمل ا
.حياول رسم مالمح التكييف الفقهى وبيان مسالكه يف عمل يعد توقيعا عن اهللا ورسوله 

الواقع واخلصائص ، من حيث التعرض لرصد النوازل التواتية ، فخصص لبيان الثاينالفصل أما 
احلركة الفقهية من بداية القرن السادس إىل الرابع عشر اهلجري ، سواء تعلق األمر بالفقه النظري أو 
ذا  التطبيقى ، وحتديد العوامل ذات األثر على صياغة االزدهار له ، وحتديد مفهوم احلركة النوازلية 

ا من بني الناتج الضخم لفقه النوازل ، اإلقليم ومظاه حتديد مستواه يف و رها ، واملميزات اخلاصة 
ال الفقهى و  .األصوىل  ا



مقدمة

غ

احلديث على الشيخ حممد عبد الكرمي البلباىل منوذج يف الفصل الثالث ، ختصيص ولتبينما حا
الستجالء أمهية نوازله وبيان خصائصها واملوضوعات الىت الدراسة من حيث عالقته بفقه النوازل ،

البحث بفصلني ت، وختمواملضمون عاجلتها ، وحتديد النسق العام الذي حيكمها من حيث الشكل 
تطبيقني لبيان وتلمس ما اعتمدته هذه النوازل من مؤسسات تتعلق بالقواعد األصولية والفقهية 

األبواب الىت عاجلتها بدءا بالطهارة مرورا بأحكام البيع كلإعطاء مناذج لوضوابطها من خالل 
ختاما بأحكام األحباس وبعض املسائل العامة الىت طرحها الواقع التواتى إخل ،الشخصيةواألحوال 

برصد نتائجها مع إضافة مالحق ذات امهية يف تمت الدراسة على عصر الشيخ منوذج الدراسة ، خ
ا ،  مع إعطاء ملخص اخل ...ا تتضمنه األصول والقواعد والضوابط واألعالم الفهارس احملددة ملو با

اية كل فصل  .وبدايته مبدخل ممهد حمددا مكوناته يف عناوين املباحث واملطالبيف 
.فاهللا أسأل اإلمداد بالعون والتوفيق 



ل التمهيديمدخال
شخصية الشيخ البلبالي

العلمي والثقافيإقليم توات ،وواقع 
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:التمهيديالمدخل
والثقافيالعلميإقليم توات ، شخصية الشيخ البلبالي وواقع 

ذا املدخل احملدد ألهم املفاتيح الكاشفة عن إقليم وحاضرة علمية نف تتح بعون اهللا هذه الدراسة 
فكرية الاغرافية ومكونااجلهاعاملمبمبا ارتبط من حواضر اجلزائر الضاربة يف عمق التاريخ البشري ، 

العاشر اهلجرى ، اخلامس عشر ميالدي إىل الرابع عشر هـ العشرينقتصادية منذ القرن الثقافية واالو 
وأثر تلك املكونات يف صياغة عقل وفكر الفقيه النوازيل التوايت انطالقا من أن الفقه ابن ، ميالدي 
ك بشكل خاص من خالل املرتكزات اليت بىن عليها إجاباته ، ويتضح حتديد ذلتلمس بيئته ، و 

لشيخ حممد عبد م ، ونعىن به ا20اهلجري ، الشخصية النموذجية لذلك خالل القرن الرابع عشر
تجدات يف اإلجابة على املساتهمن خالل إسهامم ، وذلك 1955هـ 1375ت الكرمي البلبايل 

:ما يلىىفه تعاجلحناول موذلك ما خيه،املسلم التوايت يف تلك الفرتة من تار املتعددة اليت طرحها واقع 
 إقليم توات املفهوم والواقع : املبحث األول
 مفهوم توات من خالل االسم : املطلب األول
 مفهوم توات من خالل املوقع اجلغرايف: : املطلب الثاين
 هـ 14إىل 10من ق الواقع العلمي واالقتصادي لتوات : املبحث الثاين
 العلمي لتوات الواقع العام : املطلب األول
 الواقع العام االقتصادي لتوات : املطلب الثاين
 احلياة الشخصية للشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل : املبحث الثالث
 مولده : املطلب األول
املطلب الثاين نشأته
 مشاخيه: املطلب الثالث
 احلياة التعليمية للشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل : املبحث الرابع
طلب األول التعليم والتأليف امل
 اإلرشاد والتوجيه : املطلب الثاين
 تالمذته : املطلب الثالث
 عصره ، مكانته ووفاته: املطلب الرابع
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توات المفهوم والموقع : لمبحث األول ا
.مفهوم توات من خالل االسم : المطلب األول

طق الصحراء الكربى من قارة إفريقيا عرف وجود اإلنسان مكان توات املشكل ملنطقة من منا
.  به منذ القدمي ، واشتهر استعمال اللفظ  يف مصنفات الرحالت والباحثني 

المعنىتوات: الفرع األول
، يف القرن يطلق عليها حديثاإن مصطلح توات ، اسم ملنطقة من مناطق اجلنوب الغريب للجزائر ،

؛ 1، والية أدرار ، الشاملة للمناطق الثالث ، توات الوسطى ، وقراره ، وتديكلت م 1900هـ 14
.وفت ، املعروفة إدرايا بدائرة برج باجي خمتار احلدودية ر ويضاف لذلك منطقة تنز 
، ما بني من ينحو منحى باعتبار النشأة يف سبب تسميتها توات املتعددة ، وقد اختلفت الروايات

ا استعمال قبائل زناتة ،األصل؛ إذ فظ عدم عربية الل م أول الساكنة أ على اعتبار رأى من يرى أ
الفرنسيبدخول االستعمار لإلقليم حتولت باللفظكما أُطلق لفظ أدغاغ غري العريب على أدرار ، ف،  

.حبكم نطق حرف الراء املنقلب غينا،ADRAR" إىل
أن أصل اللفظ عريب ، جرى روتن املصادر من فم،ظإثبات عربية اللفمن ينحو منحى هناكو 

، طرح ورجعت إليه ملا صلت جنوده هلذه املنطقة " ،عقبة بن نافع ، على لسان الفاتح لبالد املغرب 
رمني من عصاة املغرب أم ال ؟ سؤاال مفادهمعليه بالنظر ملا عرفت به من ، هل توايت لنفي ا

، وتغري اللفظ فانطلق اللسان بذلك أى تتوافق وتتناسب ، ا توايت ، ، فأجابو الضعف يف العيش وغريه 
. 2"على لسان العامة بنطق الواو خمففة 

.3األصحذلكواعتربها -الضرائب -من اإلتاوات التسمية أن أصل ترىمن من الرواياتو 

، ط ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ، رسالة دكتواره أنظر فرج حممود فرج ، إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني-1
ا ، جامعة اجلزائر ، 1جبامعة اجلزائر ، ص  ،  وحاج أمحد صديق ، املراسالت اللغوية بتوات ، أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العربية وآدا

.  12م ص 2008/2009
5خمطوط ، خزانة األستاذ سليماين بقصر أدغا أدرار ، ص "  ل الرواة عن من أبدع قصور توات نق" حممد بن عمر بن املربوك البوداوي أنظر - 2
كوسام  ، ص الشيخ عبد اهللا البلبايل  خمطوط خبزانة .أنظر الشيخ ، حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي ، درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم ، - 3

09.
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دا املعىن العريب لكلمة مستبع، للفظالعجمى االستعمال الرببري بعض الباحثني ضمنيا عند رجح و 
.1حبكم واقع أعجمية غالب أمساء القصور اليت تتكون منهاتوات ، 

علميا الينبين حول االجتهاد يف حتديد معىن اللفظ -حسب ما يبدو –وإن كانت هذه املسألة 
ا ، عليها كثري عمل ؛ إذ معاين الصيغ املختلفة املروية حول معىن لفظ توات قد تتجسد كلها فيه

هذه اجتاهات أن التناقض بني ،يظهرحسب ماموافقة للعوامل التارخيية والطبيعية املميزة هلا ، وعليه ف
املصطلح غري عريب حبكم تسمية أول من سكنها من فيمكن اعتبار، إذا مجعنا بينها ، لرواياتا

صادف املوافقة املتغريةه بينما معنااملصطلح ، واستمر استعمال لفظ،أقدم معمرحبكم رواية،الرببر
ه، من كونه مرضا ، من كوناسم لقبائل صحراوية ، من كونه يفيد معىن حبسب واقع اإلقليمفتغري 
من املعاين إىل غري ذلك ...، 2باد وانقطاعهمللعصاة املنفيني ، من كونه يتالءم وسكون العُ يتالءم

.- واهللا أعلم  -.املصطلحاليت يفيدها 
ا –ألخريملعىن اوهذا ا يتوافق ووصف طبيعة توات ، كما قال املؤرخ -مالئمة للعباد من كو

ا تتهيأ فيها العبادة " القول البسيط يف أخبار متنطيط " التوايت ، ابن بابا حيده يف مصنفه  من كو
.3"والديانة والرياضة والزهادة 

عليهم ، واقع جعل أحد مؤرخيها يصفها بقوله الوافد التكييف مع على ةذوو قدر أهلها بسطاء ، 
4" وأرباب القلوب نيتوطن الزهاد والصاحلمَ لهَ مُ عرب تارخيها ، فكانت ظاملا والمتنع غارما التكره:  

من خالل كتابات المؤرخينتوات : الفرع الثاني 
:منهم نذكر ، م واجلغرافيني ، عرب وعجم حسب املؤرخني ة يف القدتوات منطقة ضارب

بالديار واإلقامة أياما املؤرخ العريب الرحالة الشهري ابن بطوطة ، فقد حتدث يف رحلته عن احللول 1-
ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما يقتاتون عليأهل توات وحاهلم اجلغرايف و واصفاالتواتية ملا مر عربها إىل فاس ، 

. وما بعدها 16سابق  ص الصدر املالدراسات اللغوية بتوات ، أنظر حاج أمحد صديق ،-1
، 2من أخبار توات ومن الصاحلني والعلماء والثقات  ، ط محد الطاهري ، أنظر نسيم النفحات أادة ذكره الشيخ موالى هذا املعىن املالئم للعب-2

.11، كما متت اإلشارة إليه يف درة األقالم ص .100م  ، ص 2012
ط املؤسسة الوطنية للكتاب باجلزائر ، د ، ر ، حتقيق الدكتور فرج حممود فرج ، "أنظر ، ابن بابا حيده ، القول البسيط يف أخبار متنطيط ، - 3

.11، ص م1977
.11حممد بن عبد الكرمي البلبايل ، درة األقالم ، مصدر سابق ، ص  - 4
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مث وصلنا إىل بودا ، وهي أكرب قرى توات وأرضها رمال وسباخ ، ومترها  " : ئال قايشهم عظروف و 
ا والمسن والزيت ، وإمنا  كثري ليس بطيب ، لكن أهلها يفضلونه على متر سجلماسة ، والزرع 

كما خيتزن جيلب هلا ذلك من بالد املغرب ، وأكل أهلها التمر واجلراد ، وهو كثري عندهم خيتزنونه  
إىل صيده قبل طلوع الشمس فإنه اليطري إذ ذاك ألجل الربد وأقمنا نوال خيرجو يقتاتون به التمر و 

.1"ببودا أياما 
ا منطقة خلف ليبيا الحيوانات وال أمطا2"املؤرخ اليوناين ، هريودوت2- وإمنا رحيث وصفها أ

.3"الرمال واجلفاف 
وبني بالد السودان وأرض املغرب سكان : اجلغرايف ، أبن حوقل ، وصف أرضها وأهلها بقوله 3-

.4ذرة املراعي ال تسلك إال يف الشتاءمتع، قليلة املياه ، ومفاوز وبراري منقطعة من الرببر
ا مصدرا للفواكه لتلك البالد من 4- ابن خلدون ، ذكرها أثناء حديثه على بالد السودان ، معترب

وتكدرارين من قصور صحراء املغرب مثل توات ، وفواكه بالد السودان كلها: إفريقيا ، قائال 
.5ووركالن

هذا الوصف هلا إياه أثناء رحلته لكثري من املدن اجلزائرية ، فرمبا زارها وبالضبط أثناء رحلته إىل 
ا إقامة ملدة سبع سنني رفقة عائلته بعيدا عن شؤون السياسة وقضايا امللك  مدينة بسكرة اليت قضى 

6.
ذ ه الزيارة لدى هذا العلم االجتماعى الشهري ، نسجل شهادة منه على حضارة هذه املنطقة و

.وما كانت تنعم به من خريات أرضية 
راء ــــــــــــــــتيكوارين منطقة مأهولة يف صح" : بقوله ما وصفها بهالزياتى ، فمن تلك الشهادات-5

-801ص / 02م ، مؤسسة الرسالة ، بريوت، سوريا ، ج 1985هـ 1405/ 4ط : ابن بطوطة ، الرحلة ، حتقيق وتعليق على املنصر الكتاين - 1
802.

.قي يوناين ،  صاحب مؤلف تاريخ هريودتس مؤرخ إغري- 2
.33حاج أمحد ، مصدر سابق ص - 3
.34مصدر سابق ، ص حاج أمحد - 4
.70/ 1م دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، ج2001هـ 1421مقدمة ابن خلدون ، ديوان املبتدأ واخلرب ، ط ، در ، - 5
بن خلدون شاهد على حضارة وتاريخ توات ، جملة القصر الصادرة عن دار الثقافة لوالية أدرار العدد الثالث ا" أنظر سرقمة عاشور ، حبث بعنوان - 6

.6العريب ، اجلزائر ، ص م ط ، دار الكتاب 2005، أفريل 
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.1"اخل ...تسابيت ، أهلها يأكلون حلم اجلمال نوميديا بعيدة بنحو مائة وعشرون ميال شرق 
أما بعد ، توات هي صحراء يف : قائال 2العالمة التوايت املؤرخ ، حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي -6

.3ونـ، ذات خنيل وأشجار وعيأعالء املغرب 
ودخلنا أول : قال  زارها الرحالة العياشي املغريب الشهري ، فقد وصفها يف مصنفه ماء املوائد  ، ف-7

عمالة توات ، وهي قرى تسابيت ، ووجدنا التمر فيها رخيصا ، وغالب أهلها عوام ، أهل جتارة جل 
.4..عيشهم التمر 

ا اختلفت فيه الروايات ، أمعلوم حمدد أم جمهول ؟  .وتاريخ بداية عمار
ا ومأهوليتها  06حلجري ، ومن قال منذ القرن منذ العصر ا: من املصادر من تتحدث عن عمار

ا من يرى أن ، إىل 5قبل امليالد  .سنة قبل امليالد ، إىل غري ذلك مما ورد من الروايات 50عمار
ا جمهول غري معلوم عند العلماء والسكان يف ذلك  ومن تلك املصادر من تعترب تاريخ عمار

قل ، ناملربوك البوداوي ، صاحب مصنف حممد بن عمر بناجتاه املؤرخ املشهورحسب ، الزمان 
.الرواة عن من أبدع قصور توات

حسب ما سوف ، أما تاريخ دخول اإلسالم هلا فمرتبط بتاريخ وصول اإلسالم لبالد املغرب 
ا  . نشري إليه يف الفصل الثاين عند احلديث على بداية احلركة الفقهية والنوازلية 

.36حاج أمحد الصديق ، مصدر سابق ، ص - 1
يدي عبد اهللا البلبايل بكوسام رفقة الشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل ، هـ بتمنطيط ، درس على الشيخ س1300فقيه ، ومؤرخ وقاض ولد عام - 2

ذو احلجة 25أمنوذج هذه الدراسة ، ترك مؤلفات عدة ، منها درة األقالم ، وجوهرة املعاين وحاشية على شرح السيوطي على األلفية ، تويف األحد 
م  دار الغرب 2007، 02من القرن التاسع اهلجري إىل القرن الرابع عشر ، ط مها أنظر عبد احلميد بكري ، النبذة يف تاريخ توات وأعالهـ ، 1374
. وما بعدها 237، ص باجلزائر 

. 01أنظر حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي ، درة األقالم يف أخبار املغرب بعد  اإلسالم  ، مصدر سابق ،  ص - 3
.82-81ياشي ، خمطوط خبزانة الشيخ سيدي عبد اهللا البلبايل بكوسام ، ص  أنظر ، مقتطفات من ماء املوائد من رحلة الع--4
، م دار السبيل للنشر والتوزيع ، اجلزائر 2009هـ 1430، 1أنظر مبارك بن الصايف جعفري ، العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب ، ط - 5

.ص
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عريف الجغرافي لمنطقة تواتالت: المطلب الثاني
موقع اإلقليم  : الفرع األول 

كلم 1500تقع منطقة توات جنوب غرب الصحراء اجلزائرية ، تبعد عن العاصمة اجلزائرية حبوايل 
1.ميل مربع 2000، تغطي مساحتها حوايل 

درجة مشاال 30إىل 20غربا ، وبني دائريت عرض 3درجة شرقا و1بني خطي طول موقعها
حدوده ترسم من اجلهة الشمالية بالعرق الغريب الكبري وواد مقيدن املنتهى مبنطقة قراره ، بالتعبري القدمي 

املنتهى يف منطقة تيديكلت وجبال مويدرا  ، وواد قاريت2ومن اجلهة اجلنوبية صحراء تنزروفت، 
غربية واد الساورة وتوابعه ، الذي هو عبارة عن ومن اجلهة الشرقية العرق الشرقي الكبري ، ومن اجلهة ال

وادى مسعود املتكون من التقاء وادي جري مع وادي زوسفانة عند منطقة فقيق مث يتجه جنوبا 
.مشكال ما يطلق عليه وادى الساورة 

، فالتعبري اإلداري احلديث حيدها من الشمال والية البيض ، ومن الغرب والييت بشار وتندو ب
.3شرق والية غرداية ، ومن اجلنوب مجهورييت مايل وموريتانيا ومن ال

ويقسم اإلقليم التوايت ، أوقل توات الكربى إىل مناطق ثالث ، هي قوراره ، وتوات الوسطى ، 
مما هو تابع لدائرة برج باجي خمتار احلدودية ، 4وتيدكلت ، وحديثا ضم إليها منطقة تنزوفت ،

على املناطق الثالث مما يدخل عني صاحل اسم إقليم توات ، وهذا ظاهر يف كما يطلق املؤرخون 
استعماالت املؤرخني املشار إليهم ممن حتدثوا عنها كابن خلدون ، والرحالة ابن بطوطة والعياشى 
وغريهم مع اختالف بينهم يف التعبريات الوصفية ، لكن الجند هلم تنويعا ملا يتكون منه اإلقليم وإمنا 

الىت هي جزء من و وهو توات الواقعة يف جنوب غرب صحراء اجلزائر ، اللفظ اجلامع عليه ن يطلقو 
الصحراء اإلفريقية الكربى ، واستعماهلم هذا مل يتجاوز احلقيقة االجتماعية عند اإلطالق ما يشمل  

رق كل هذه التجمعات ، وعند التفصيل جند استعمال ، قوراره ، وتوات الوسطى ، وتيديكلت ، والف

الشيخ سيدي حممد " و نشرية ادرار تاريخ وتراث ، مبناسبة امللتقى الوطين األول .01، ص أنظر ، فرج حممود فرج ، إقليم توات ، مصدر سابق- 1
.04م جبامعة أدرار ، ص 2010سنة " بلكبري 

عفري ، لصايف جا، وهي املنطقة املشكلة حديثا لدائرة برج باجي خمتار ، ويعىن اللفظ بلهجة الطوارق املنطقة املستوية اخلالية ، أنظر أمحد أبا- 2
.259، ص 1م دار الكتاب العريب ، اجلزائر ، ج 2013، 1اللهجة التواتية اجلزائرية ، ط 

م 2008العمارة الدينية اإلسالمية يف منطقة توات ، جامعة اجلزائر ، معهد اآلثار سنة " بن سويسي حممد ، رسالة ماجستري غري منشورة بعنوان - 3
.05، ص 

.املالحقاملذكورة يف م حبدوده ومناطقهأنظر خريطة اإلقلي- 4
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بينها يف الطبيعة العامة اجلغرافية واالجتماعية إال فروقا قليلة مما يرجع لبعض اللهجات أوبعض 
، وبناء على هذا جتد املتعلقة بالقبائل الوافدة اخلصائص الثقافية مما هو مرتبط بالعادات والتقاليد 

ا سواء كانت شرعية أواجتماعية الباحثني املتناولني لدراسة اإلقليم يف خمتلف اإلشكاالت الىت يعاجلو
.تلك األعمال باسم توات أوإقليم توات ، واألمر مالحظ بداهة للعيان لأوعمرانية ، جتدهم يعنون  

لتواتالطبيعة الجغرافية : الفرع الثاني 
تتميز تضاريس إقليم توات بسطح أرضي متكون من احلمادة اليت هي عبارة عن هضبة صخرية 

ممتدة يف شكل صفائح ، كما يتكون من الرق ، السهل املغطى باحلصى والرمال اخلشنة ،  جريية كبرية
كما للكثبان الرملية وجودها ، اليت تعد يف بعض مناطقها جباال مما يسمى بالعرق ، كما يف بعض 
مناطقها خاصية السبخة ، اليت يف أصلها حبرية تبخرت مياهها املتحولة إىل ضاية ، أهم هذه 

ات يف منطقة تيدكلت وتيميمون ومتنطيط ، كما متتاز ببعض السالسل اجلبلية املنخفضة السبخ
.1م 738م إىل 600واهلضاب ، يصل أقصى االرتفاع يف بعضها حوايل 

مناخها مناخ صحراوي جاف شديد الربودة يف الشتاء وشديد احلرارة يف الصيف ، قد تصل 
ملم ، لكنها 50ار شحيحة إن مل نقل منعدمة ،تقل عن باملأئة ، كما أن األمط50أحيانا إىل 

ا رياح ، تكون أحيانا هوجاء ، وغطائها النبايت الطبيعي شوكي  ، 2فجائية أحيانا ،كما تعصف 
ا أشجار النخيل وغريها من األشجار املتالئمة مع املناخ القاسي ،  الساكنة دىولذلك اهتوتكثر 

التكيف مع قساوة الطبيعة كزراعة النخلة ، ذات القدرة على ما زراعة األشجار ذات القدرة على ل
يرتبط بالزوابع الرملية اهلوجاء ، كما جتدهم يسخرون للتغلب على هذه القساوة وسائل بنفس القدرة 

اهلم اجلمال واحلمري للركوب الىت تستطيع إيصال تلك القوافل املتحركة من وإىل معلى التكيف كاستع
.3للصحراء مئات الكيلو مرتات فوق رماهلا احملرقة صيفا اإلقليم العابرة 

جوان 23/24أنظر جملة أدرار تاريخ وثقافة ، نشرية مبناسبة امللتقى الوطين األول ، الشيخ سيدي حممد بلكبري ، املنظم جبامعة أدرر ، يومي - 1
.4م ، ص 2010

.ها وما بعد44أنظر حاج أمحد الصديق ، التاريخ الثقايف ، مصدر سابق ، ص - 2
.4أنظر فرج حممود فرج ، إقليم توات ، مصدر سابق ، ص - 3
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االجتماعى والعمراني لتوات الواقع: المطلب الثالث 
منشأ التركيبة االجتماعية : الفرع األول 

وجود ، االجتماعية للمنطقة التواتيةالرتكيبة وسبب تكون مصدر عن التارخيية تتحدث املصادر 
إىل اهلجرات الكثرية منذ القدمي ، ألسباب متعددة ، كاهلروب من الفنت راجعها اإلنسان في

واالضطهادات الىت كانت تقع وتسلط من قبل بعض الدويالت الىت قامت هنا وهناك يف املغرب ، 
قبائل زناتة حبثا عن اهلناء والراحة ، كما هو احلال مع فكان املضطهدون يقصدون هذه املنطقة النائية 

وفدت على اإلقليم ، ملا انكسرت دولتهم باملغرب يف القرن الرابع اهلجري ، ففروا هاربني  نتيجة الىت
ونتيجة مالءمة 1كت كواهلهم ، فنزلوا بأرض بودة ، فاستقروا مبجرى وادي قري احلروب الىت أ

هجرات هـ536حفروا اآلبار ، وحرثوا الفواكه واخلضر ، وعرف اإلقليم منذ ما قبل تاريخاملكان ، 
املصادر على أمساء تلك بعض من تلك حتدثت وقد للقبائل ، بعد استالء اللمتون على املغرب ، 

.2القبائل وتاريخ حلوهلا باإلقليم 
تلك القبائل ومنومن القبائل من وفدت على اإلقليم  نتيجة جتارة الرقيق الىت عرفها اإلقليم ، 

ونازلة نازلة جملوب السود أوما عرف بنازلة معراج الصعود نوازلية كا قضايا طرح ممفئة اليهود الوافدة
اخل من ..ملا عرفوا به من التمكن من التجارة والتقرب من احلكم احمللىاليهود مع الشيخ املغيلى 

.إن شاء اهللا أتى اإلشارة إليه يف مظاهر النوازل أفرزها هذا الواقع املتعلق بالفئات ، مما تالىت القضايا 
وغريهم مما وبربرعرب وزنوج شرفاء و من ، بشرية متنوعة واحة تأفرز تلك القبائل الوافدة كل 

تمع ، كله ما ساد من ليس هذا حمل بسطه ، واملهم يف ذلك   التعايش بني خمتلف طبقات وفئات ا
كونت رافدا ىت  الويشيدون املساجد والزوايا ويزرعون ، جعلهم ينصبون األسواق ، ويفقرون الفقاقري ،

خمتلف املناطق واحلواضر العلمية بالسودان الغريب ، وبلدان مشال ثقافيا وعلميا ألقى بظالله على 
علماء ، كما مسحت القوافل القادمة من خمتلف احلواضر العلمية النشطة للالرحلةنتيجة وغريهاإفريقيا 

.إليه برتك أثرها فيه 

إىل بالد تيمادنني برقان مرورا أطول األودية ، يبدأ من املغرب األقصى ، مث مير على قرى وادي الساورة إىل أن يقطع أراضى بودة ، وتيمى ومتنطيط - 1
بن عبد الكرمي التمنطيطى ، درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم ، خمطوط خزانة الشيخ أنظر حممد –زاوية كنة –مبنطقة ما عرف حمليا بواد احلنة 

.4- 3عبد اهللا البلبايل ، بكوسام ، تيمي ، ص 
.وما بعدمها 7-6، املصدر السابق ، ص درة األقالمأنظر - 2
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ى لتوات النمط العمران: الفرع الثاني 
ملصادر يف أول من سكنها من القبائل ، ونوعيته ، اهذه املنطقة من املعمورة ، اختلفت حوهلا 

لكن القدر املتفق عليه حسب ما ينقله املؤرخ حممد بن عبد الكرمي ؟غريهمالفراعنة أم أهم زناتة أم 
ا- أن االتفاق حاصل بني املؤرخني ، يف درة األقالم  - كانت مأهولة قبل اإلسالم على اعتبار أ

.يف العمران ممتدةمتحضرة الزمن الغابرمنذ وهي، عجم العربية فيهم أهلها قبل اإلسالمعلى أن
إىل هـ11عات سكنية تسمى حمليا بالقصور ، وصل تعدادها يف القرن تتكون منذ القدمي من جمم

، متنطيط ، الذي كان عامرا من وقت الفراعنة وأن أقدمها قصرأويزيد على ثالمثائة قصر ،مئىت قصر 
حيمل القصر أشكاال هندسية حمملة باملعىن مشحونة بالرمزية ، باعتبار أن النمط املعماري يعرب عن " 

أنشىء يف األصل لنزول أفراد القبيلة ، والقصر التواتى 1ظاهرة اجتماعية تتضح طبيعتها من خالله 
تسكن يف منط معماري دفاعى حممى حييط به يف الغالب سور الواحدة الىت تشكل وحدة مستقلة 

املتكون من الطني ، وقد )السقيفة (خارجي ذو أبراج رباعية ، ومنط سكنه القدمي من نوع اخلشة
ضاف إليها أحجار صخرية والوحول الطينية واألتربة التكلسية مما يعرف حمليا باحلدب والتافزة ، إىل ي

هى األخشاب املصنوعة من جذوع النخيل املصطفة فوق اجلدارن املبىن جانب املادة األساسية و 
بشكل متباعد لتشد بقطع خشيب يسمى حمليا بالكرناف يوضع بشكل خمالف ، مث يوضع فوقه ما 

.2إىل غري ذلك مما يضاف ، فيغطى كل ذلك بالطني السائب ..)يف اللِّ (يسمى حمليا بالفدام 
من خالل احلوادث وامللمات ، فتارة جتد الفقه التطبيقىله أثره على هذا النمط العمراىن كان 

سقطت به خشبة كما يف نوازل الشيخ ، ما كان يؤمهم و نازلة حول حكم استخالف مجاعة إلمام  
ايدل على  .-جذوع النخيل–اة باخلشب من اللنب ، املغطاملبنية جدرانهنوع عمرا

املراحض –ما يطرح من قضايا الكنف ، مستوى العمران فيه و منطومن تلك النوازل الكاشفة عن 
وقد يصل أثر النجاسة منها يف الطرقات الىت ، تسفيها الرياح ، الىت هلا كوة و -بالطريقة القدمية 

يستعملها الساكنة أحيانا للجلوس وخصوصا يف فصل الصيف ، حيث تصل احلرارة مخسون درجة 
م و باملأئة ، فقد تتعرق أجسادهم  ا ثيا ذه ، من ترا فتجدهم يسئلون عن حكم اجللوس فيها 

،  رسالة ماجستري ،مقاربة أنرتوبولوجية لقصر متنطيط منوذجا ، الجتماعية النمط املعماري للمدينة الصحراوية ووظائفها ا، الصديق ثياقه أنظر - 1
.122، ص م ، 2005/2006موسم ، جامعة وهران ،كلية العلوم االجتماعية 

.162-161املصدر السابق ، ص القصورية وما بعدها ، والصديق ثياقه ، العمارة 19أنظر فرج حممود فرج ، مصدر سابق ، ص - 2
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م الصفة الىت هي عليها  م و وما أثر ذلك على طهارة أبدا ىل غري ذلك من املسائل الكاشفة إ، ثيا
.وأثره يف الفقه النوازيل عن نوعية ومستوى العمران فيها منذ القدمي إىل حياة الشيخ
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لتوات العلمي واالقتصاديالعام الواقع: الثاني المبحث
تنعكس يف وتفاعالته املتعددة ، والىت العلوم وواقع احلياة عامة مرآة عاكسة للمجتمع مستوى 

املختلفة العلمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية إىل غري ذلك من العوامل ذات األثر والتأثري اته حرك
.ب استجالء مظاهرها ىف إقليم توات عامة منذ القدمي املستمر أثره إىل اليوم ، ما يتطل

والثقافي وتأثيراتهماالواقع العلمي: المطلب األول 
.والعلمى الثقافي الواقع : الفرع األول 

.لقد شهد اإلقليم التوايت ازدهارا علميا مبكرا على مدى قرون وسط الصحراء الشاسعة 
شهد أنهيف تاريخ اإلقليم ، حسب ما توفر لديهم من مصادر مما وعته أقالمهم ون الباحثجيزم و 

اية القرن العاشر اهلجرى  مهد للعصور الىت ، ملموسا وعلميا م انتعاشا ثقافيا 16بشكل عام يف 
ألعالم ، م نتيجة كثرة ا/ 17/18جاءت بعده السيما القرنني احلادي عشر والثاىن عشر اهلجري 

هـ 14هذا املعطى حبق حركة ثقافية باإلقليم استمرت إىل عصر الشيخ عبد الكرمي البلباىل القرن كون 
التعليمية اليت كانت تقوم مبهمة التعليم يف فنونه املختلفة من فقه ت املدارس والزواياأم ، فأنش20

ا حسب ما وعته املالىت بدأت اخل  و ...وتفسري وأصول ولغة  منذ القرن السادس اهلجري صادر نشأ
سوق الكتاب املتنوع خصوصا الشرعى نتيجة التقاء القوافل كما راج واستمرت إىل العصر احلاضر ،  

الرصيد الكبري تالقادمة إىل اإلقليم من خمتلف احلواضر العلمية ، فربز آثار تلك احلركة الىت عكس
ية ، بل جندهم أثروا املكتبة مبجهودات خاصة يف حلركة األدب مثال يف خزائنهم من املؤلفات اخلارج

ال كما كان الشأن مع ابن أب املزمري ت  هـ والبداوي مربوك ، ونانة عائشة ، 1160هذا ا
.وغريهم 

.وما خلفوه من زخم مؤلفات يف تلك الفنون عرب اخلزائن املنتشرة باإلقليم ألكرب دليل على ذلك 
بالعلوم املختلفة أيضا كالطب والفلك واملنطق واحلساب والوثائق واواهتمولقوة نشاط العلم مارسوا

الىت أهلتهم بأن يفتكوا اسم حاضرة علمية هلا خصائصها وما مييزها بني احلواضر 1وغريها من العلوم 
.العاملية 

.201-200أنظر حاج أمحد الصديق ، التاريخ الثقاىف لتوات ، مصدر سابق ، ص - 1
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تأثير الحركة العلمية لتوات في الجوار : الفرع الثاني 
على الغري ، وإدراك أعالم اإلقليم ألمهيتهم العلمية والدعوية يف نشر الدين حبكم ثقافة االنفتاح 

اإلسالمى الصحيح ، أثروا وتأثروا ، فلقد أسهموا يف مد السودان الغريب بالثقافة واحلضارة العربية ، 
ة وجهكحاضرة علميةعلى سبيل التمثيل كانت  مدينة متبكتودر يف إطار هذا التأثري أن اتعترب املصو 

النوازيل ومقصدا هلم منذ القرن الرابع اهلجري ، واصلها الفقهاء األعالم  بعد ذلك ، كالشيخ الفقيه 
م 1442سنة 1الذي انتقل إىل بالد اهلوسة والتكروررمحه اهللاحممد بن عبد الكرمي املغيلي املغيلي 

دم بيع اليهود بواحات اإلقليم التوايت   ليهود على مقتضى القواعد نتيجة تعاىل ا، 2بعد أن أمر 
.الشرعية املنظمة لعيشهم مع املسلمني 

ا للنشر العلم كالشيخ أبو القاسم  كما استقطبت مدينة متبكتو علماء آخرين منهم من استقر 
نسبة -حممد بن املصطفى الرقادي الكنيتم وكذلك األمر مع الشيخ 1516/هـ 922التوايت ت
بني مدن عدة كتاوندي وقرية مربوك ومدينة أروان ، املتنقل رتداد على املدينة الكثري ال3- لقبيلة كنتة

، 5هـ 1160تونفس األمر يصدق على ابن أب املزمري ،4حسب ما يذكر تلميذه يف فهرسته 
م ، وأمحد التوايت بن 1504هـ 909أمحد البكاي ت م و 1780هـ 1194وأبو عبد اهللا الفالين ت 

من العلماء الذين م وغريهم 1553هـ 960م وعمر الشيخ ت 1726هـ 1138حممد بن عمر ت 
.للسودان حواضر علمية بامتياز تلك املدن من اجلهة الغربية صارتبفضلهم 

من بقاع العامل العلم داخل اجلزائر وخارجها رواضأيضا حبكما كانت هلم عالقات تأثر وتأثري 
، وميتد إىل بالد احلرمني، واألزهر لماسة ، ومراكش ، وسج، فاجتهوا للقريوان والقرويني اإلسالمي 

ر السنغال  و - 1 أنظر حاج ، على بالد السودان اليت دخلها اإلسالم رف العام تطلق عيف الالتكرور تطلق على  البقعة اجلغرافية املمتدة  على حوض 
. 40م ، دار الغرب اجلزائري ، وهران ، اجلزائر ، ص 2007ط در أمحد صديق ، من أعالم الرتاث الكنيت املخطوط ، 

1995، 1وحيي بوعزبز ، أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة ، ط .15–14أنظر فرج حممود فرج ، إقليم توات ، مصدر سابق ، ص - 2
.150، ص 1م دار الغرب اإلسالمي ، ج 

.من مجهورية مايل يب اجلزائري فإىل منطقة األزواد متتد فروعها من أروان مبورتانيا إىل اجلنوب الغر ورة ، أسرة علمية مشهقبيلة كنتة - 3
.املقصود عبد الرمحان بن عمر التنالين - 4
يدي حممد الصاحل الشيخ اللغوى ، له مؤلفات نزهة احللوم يف النحو ، ونظم سهو األخضري يف الفقه ، ونازلة اخلماس  ، أخذ عن الشيخ س- 5

ادى األخرية ، ـوالشيخ النوازيل عبد الرمحن بن عمر التنالنين ، تويف بتيميمون ، مج،ضيف اهللا والشيخ عمر بن مصطفى الرقادي ،  كما أخذ عنه ولده 
.41- 40هـ أنظر حممد بن عبد الكرمي ، جوهرة املعاين ، خمطوط خزانة موالي سليمان بن علي بأدغا ، ص 1160سنة 
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، وهو أمر واضح مع الشيخ أحممد التمنطيطي ، الذي عرفته بالد املغرب درسوا ودرسوا .1الشريفني 
األقصى والقاهرة ، كما كان شأن مع الشيخ أبوحفص ، عمر بن عبد القادر التنالين ، الذي اجته إىل 

زل العلماء ، نصب له كرسي للتدريس ،  وكانت حلقته تغص بطلبة العلم القرويني بفاس ، فأنزل منا
، كما مشل التأثري والتأثر من خالل اإلجابة الشرعى القادمني من خمتلف اجلهات إىل فاس طلبا للعلم 

داخل اإلقليم كإجابات املغيلى لسلطان كانو الشهرية ، على املعضالت والدواهي الشرعية من 
إىل غري ذلك من املسائل الىت جتاوزت زواد ، على إشكاالت إقليم أزة القبالوي ات الشيخ محبوإجا

من حيث حتديد مفهومها ورصد مظاهرها يف نظرة عامةحدود اإلقليم ، وسوف يأتى احلديث عليها 
.وبيان مستواها يف امليزان الفقهي واألصوىل يف الفصل الثاىن من هذا البحث إن شاء اهللا 

لتواتالواقع االقتصادي : نياالمطلب الث
بشكل عام م 20إىل القرن الرابع عشر هـ لقدميإن اإلشارة إىل الواقع االقتصادي لتوات منذ ا

، ويتضح هذا الرتباطه الوثيق باحلركة النوازلية يف جمال املعامالت االقتصادية احمللية ، مهم وسريع 
: الواقع من خالل الواقع الزراعي ووسيلة السقي

الزراعي نشاطال: الفرع األول 
إقليم توات نظام واحات فالحيه ، بفضلها استقر اإلنسان فيه ، فاألرض خصبة ، واملياه اجلوفية 

إضافة ، من أعمدة االقتصاد التوايت احمللي عمدة يف تارخيه متوفرة ، هذا الواقع أنتج نشاطا زراعيا عد 
بني أسواق الشمال املغريب واجلنوب السوداين ة إىل املبادالت التجارية اخلارجي

من يبتدئمورد اقتصادي ، هلا مومسها املعلوم -باملفهوم احمللي –يف البساتني أواجلنة فالزراعة 
.بتوبر احمللي يف اصطالح الفالح ويعرفمنتصف شهر أكتوبر ، 

نخيل ، واحلبوب من للزراعة ، منعدة باإلقليم التوايت مظاهر لنشاط الفالحي لقد شهد او 
اخل استجابة لقوت ...اخل والفواكه من بطيخ وغريه ..وم ثقمح وشعري ، واخلضر ، من بصل ، و 

إيراد منطقة السودان اليت شهدت كيةارجأيضا اخلومتطلبات السوق وحاجيات الفرد التوايت ، 

املدرسة املالكية يف اجلنوب  اجلزائري ، يف املالحق ، خريطة اتصاالت علماء جنوب اجلزائر باحلواضر " أنظر عز الدين كشنيط ، حبث بعنوان - 1
اورة  .العلمية ا
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من خمتلف املواد ارة املقايضة أيضاما تتطلبه جتيتبع ذلك ، 1كما قال ابن خلدون من اإلقليم  الفواكه 
.املسوقة من وإىل اإلقليم

مع اإلشارة إىل أن ازدهار هذا النشاط عرب القوافل عرف تراجعا بعد وقوع متنبكتو مبايل يف يد 
فبدأت تسلك ، البضائع من السودان حنو توات نتيجة تغري مسار م 1893احملتل الفرنسي سنة 

.2ومنها إىل أوربا طريق سواحل غرب إفريقيا
مالية فقهية ظهور معامالت أثر يف لنشاط الزراعي االقتصادي املتحرككان هلذا اعلى العموم  و 

، فطرح الواقع نازلة كراء األرض جبزء يف املذهب املالكيغري املعهودة املعهودة و ة ر ترتبط بأحكام اإلجا
ا البلمما خيرج منها ،   العارف خيرص 3وى يف اإلقليم ، وهى أن اخلارص كما طرح النازلة اليت عمت 

احلائط بقدر معلوم من الثمر ، مث يوجد بعد اجلذاذ أقل فيطلب رب احلائط من اخلماس غرم ما 
وينكر اخلماس ذلك ويدعى ، نقص عن ختريص العارف مدعيا عليه أنه سرقه أوفرط حىت سرق 

.لقول قول رب احلائط أو القول قول اخلماس؟فهل ا4ص ،ار الضياع أو التلف بغري تفريط أوخطأ اخل
التمور تعلق وجوب الزكاة يفومن تلك اإلشكاالت اليت طرحت على بساط النوازليني ، مشكلة 

املرحلة هذه هذا التمر التوايت يف ، مع املشاهد إن قطع باالمحرار أواالصفرار بدو صالحها بالتواتية 
احلال يف أقطار خبالف ما عليه، واليأمن من العاهة واب ، الينتفع به إال علفا للديصري حشفا 

.أخرى حبيث يصبح التمر بعد جفافه مترا جيدا 
بن الشيخ سيدي 5سيدي حممدالنوازيل ، وهي مسألة من املسائل اليت استشكلت على الشيخ 

ط هذا الواقع اليت طرحها نشااإلشكاالت النوازلية من اخل ...6بن عمر التنالين عبد الرمحان
.االقتصادي الزراعي  

.70، ص1، ج، مصدر سابققدمة ابن خلدون ، املأنظر - 1
.17م ، مصدر سابق ، ص 19-8فرج حممود فرج إقليم توات خالل القرنني - 2
.احملصوالت الزراعية باحلرز والتخمني مقادير املراد به صاحب اخلربة يف حتديد - 3
، ص 2009سنة، ملتقى املذهب املالكي بعني الدفلى ،إسهامات علماء توات يف جمال النوازل الفقهية" ، زهري قزان ، حبث بعنوان أنظر - 4

185.
، مرجع الفتوى بعد والده  وراجحها عند علماء عصره ، درس على الصويف املعروف لنحوي املشهور احفاظ الذهب املالكي ، أبوعبد اهللا من-5

، وعن الشيخ أيب العباس اهلاليل السجلماسي ، فتاواه مبثوثة يف نوازل الغنية ، تويف يف شهر صفر ، والده النوازيل ، سيدي عبد الرمحان بن عمر التنالين 
.43ص هـ ، أنظر جوهرة املعاين ، مصدر سابق ،1233سنة من 

.226ص م در 2003اللئاىل من فتاوى الشيخ ، حممد عبد الكرمي البلبايل ، ط دار هومه ، اجلواهر عبد العزيز سيد اعمر ، أنظر -6



شخصية الشيخ البلبالي وواقع إقـليم توات ، العلمي والثقـافي:المدخل التمهيدي

16

"الفقارة " وسيلة السقى : الفرع الثاني 
.التواتى يف العصر القدمي خاصةالزراعي الفقارة وسيلة سقى تقليدية للنشاط

قيل آت من وصف الفقر ، أو العمود الفقري ، أوفقر مبعىن حيتمل عدة معان ، معناها اللغوي ، و 
.من املعاين احملتملةاخل..1حفر ، 

ا باملاهية وحيدد مفهومها  سلسلة من اآلبار بني كل بئر وبئر مثل درجات السلم نفق ، " يف أ
.2" يبدأ العمل فيها من مكان عال واليزال ينحدر من أعلى إىل أسفل 

.3قبيلة زناته واصطلحوا على تسميتهابتوات أول من اختطها 
، وصل تعدادها سنة ار متصلة من املستوى األعلى إىل املنخفض يف األرض وهي جمموعة آب

.4، حتوى آبارا عميقة مستعملة ومهملة 909م إىل 1961
، شد نظر املؤرخني والرحالة العرب واألعاجم بكثري من عجيب تقليدي هانظام سقييعدو 

.5الدهشة واإلعجاب
أحد جعل ،للعلماء على النشاط الفقهي كان حبق ذا أثربإقليم توات ،تنوع نشاط الفقارة لعل و 

.6املعامالت املائية نوع خاص مساه أحكام بالفقهية أحكامها فرديالباحثني 
فرض واقع نشاط هذه الوسيلة إشكاالت فقهية طرحت على بساط علماء النوازل وذلك  من كما

رتاك املسلك أوبسبب اجلرب على الشركة يف حيث إمكانية النزاع احلاصلة يف  تقسيم املياه بسبب اش
من نزاع بني االشرتاك مما يسببه ، 7" الساقية " القناة املوصلة للماء ما تعلق باملشاع ، أوبسبب 

بعد أن كان يف عدة جمار،أو بسبب أخذ النصيب من املاء جمموعا يف جمرى واحدمالكي الفقارة ، 

.05/60دس ، دار صادر بريوت ، ج : 1أنظر ابن منظور ، لسان العرب ، ط - 1
.70، ص 1، جم i.s.b.n2005.الرحلة العلية إىل توات ، طالشيخ حممد باي بلعامل ،أنظر - 2
الف بني املؤرخني يف أول من اختطها ، أنظر النبذة ، ، وبعض املراجع تتحدث عن خ14أنظر البداوي ، نقل الرواة ، مصدر سابق ، ص - 3

.5051مصدر سابق ، 
جامعة أدرار " منطقة أدرار منوذجا " األحكام الفقهية الستغالل املياه اجلوفية وتوزيعها " اجستري حتت عنوان أنظر حرمة بوفلجة ، رسالة م- 4

.194195ص م2007هـ 1429
ية أدرار  الصادرة من قبل ديوان  وال" جملة  رسالة أدرار "الفقارة نظام السقي الصحراوي العجيب يف العامل " أنظر ، أمحد جعفري ، حبث بعنوان - 5
.28م ، ص 2011، 1ع ، 
.وما بعدها 246ص سابق الصدر امل، األحكام الفقهية الستغالل املياه اجلوفية وتوزيعها أنظر حرمة  بوفلجة ، -6
وما 4، بأدغا ، أدرار ص أنظر غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنالين ، مجع الشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل ، خمطوط خبزانة  ، سيلماين علي - 7

.بعدها 
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من 1والتصرف يف حرمي الفقارة يف حفر بئر قرب بئر وما يتعلق بذلك من إمكانية حدوث الضرر 
.إىل غري ذلك من اإلشكاالت الىت طرحها واقع مثل هذا النشاط الفالحي املتحرك غرس أوبناء 

الىت يتضح أن وجودها تعدى توات إىل بالد ولعل هذ الواقع النوازيل املعترب اخلاص بنشاط الفقارة
أفردها ، بيتا 171حوتيضع أرجوزة ، 2ن بادي الكنيت الشيخ حممد ب، حبيث جندالتكرور 

وما تعلق بذلك من األحكام الفقهية املنظمة فيها نوع الشركة كبيان،  باآلبارحكام فقهية خاصة أل
: هذا الباب مطلعيقول يف ، هلذه املعاملة

شركة األبدان وصحت إن تكنــار من      وعقد شركة اآلبفصلٌ 
فر وطي تالـــــكذي حزم ثلــمتحد أو مبـــعمل 

3ائها يأخذ قدر ما عملـمن موكـــل      اون ــمنهم بذا التع

يف متدخال عايشة قضايا عصره ، مبمنظومة تعكس مستوى ما وصل إليه الفقيه من االهتمام 
ا الشرعية ، حضور وصل لدرجة اإل .بداع ضبطها وحل إشكاال

ختصيصهم ة للفقارة ، يهم ببيان األحكام الفقهممن حيث اهتما، ومن األمثلة على ذلك أيضا 
ا –اآلبار –مسائل تتعلق بأحكام الفقارة واحلسيان ملصنفات أفردت  من حيث وضعها ومواصفا

نف كمص،ىف مصنفتلك األحكام معقد جتو علماء توات ،إىل غري ذلك مما ضبطته جمموعة 
ه ، العامل الذي وصفترمحه اهللا 4لفقيه الشيخ سيدي محزة بن مبارك القبالوياملعامالت واحلساب ، ل

داخل الواردة عليه من والدواهى املشايخ ، احلال للمعضالت ه املصادر بقطب العلماء ، وشيخ وصفت

خيتلف مقداره حبسب و اخل ، ..الفقارة من البناء واحلفر ، وشق قنوات صرف املياه ، أو مسالك املاء ملمر ماءاملساحة اليت ترتك كحمى واملراد به - 1
.خاضع لتقدير العارفني والتحديد ، .اخل ..م 10م بناء سكن 200حفر فقارة قرب فقارة بكعدم صحة نوع النشاط املراد إقامته ،  

فتاوى شيخه باي بن عمر الكنيت ، له ثروة من املؤلفات ، منها مجعه لم ، 1897ولد سنة ،حممد بن املختار امللقب باديالعالمة الشهري ، - 2
أنظر حاج امحد الصديق ، من أعالم هـ ، 1388يف علم األصول ، ت شيخ حممد بن الشيخ سيد املختار الكنىت الكبرينظومة الملوشرح منح الفعال 

.، 41–35ص الرتاث الكنيت املخطوط ، مصدر سابق 
.285مصدر سابق ، ص "األحكام الفقهية الستغالل املياه اجلوفية وتوزيعها مه بوفلجة ،حر أنظر - 3
املصادر ، درس على علماء منهم عبد الكرمي التنالين ، هـ على ختالف بني1259أو 1256عام –أقبلي ، أولف –بن احلاج أمحد ولد بساهل - 4

مؤلف عامل نظر اهـ مبسقط رأسه ، 1335له حماورات علمية مع بعض من علماء زمانه ، توىل القضاء والفتيا ، ترك منظومات يف أغراض خمتلفة ، تويف 
وما بعدها ، وانظر حممد باي بلعامل ، الرحلة 9ص ق غري منشور ساهلي ، خمطوط تراجم علماء ساهل ، حتقيق ودراسة أمحد احلمدي ، حتقيفالين 

.وما بعدها223/ 1العلية ، مصدر سابق ، ج 
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ا عضالت املصادر تلك املتصفقد و اإلقليم ومن خارجه ، كأرض أزواد ، التابعة لدولة ماىل ، و  بأ
.1ية من كل فج عميق آت

الحياة الشخصية للشيخ محمد عبد الكريم البلبالي: لثالثالمبحث ا
مولدهعائلته و : المطلب األول 

من أجوبة الشيخ  ، ما يتطلب منا أوال حظينا بهالصورة التوضيحية هلذا البحث تتجسد يف ما 
ا كأمنوذج ألصول االستنباط يف ، وهلذا ارتأيت أن أفصحالتعريف به  عن شخصية البحث اليت اخرت

.النوازل التواتية 
وميالدهاسمه : الفرع األول 

وأبو يكىن أبوعبد اهللا ،و امسه ، عبد الكرمي ، أن املتاحة بني أيدينا، الشيخ وفق املصادر املرتمجة له
حتفة اللبيب احلليم يف أجوبة أيب زيد سيدي " املسمىنوازله اجلمع لحسب ما ورد يف عنوان ، زيد

.2" حممد عبد الكرمي 
حسب اصطالح الكتابة املعروفة لديهم قدميا يف أن يكتب اسم " بفتح امليم ، اسم أبيه حممد ،و 

أفصح عنه وضبطه يف جواب نازلة من نوازل اسم، "فتحا " أحممد بدون ألف ، يعوض عنها بلفظ 
:         ـوله ، وقعها بقاالستخالف

هذا اجلواب أتى خدمي العلم به       لسائل عنه يسعى يف دراسته
3د والدي يفتح أوله عابد الكرمي سيـده          حممــدحمم

.عرف مبوهبة صناعة الشعر ،والصالح الفضل من أوىل، والده هذا
5سب املصادر املرتمجة له  ح4بقرية بين تامرت م 1860-هـ 1288رمحه اهللا سنة الشيخ ولد 

.10ص خمطوط تراجم علماء ساهل ، مصدر سابق ، أنظر ،- 1
.د ت"حة   ظهر لو "مقدمة حتفة اللبيب احلليم يف أجوبة أيب زيد سيدي حممد عبد الكرمي خمطوط خزانة بىن تامر أنظر - 2
.23ص مصدر سابق ، اجلواهر اللئايل من فتاوى الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل ، " ينظر جامعه الشيخ عبد العزيز سيدي عمر - 3
.كلم 05قرية غرب مدينة أدرار عن مسافة -4
قطف الزهرات ومؤلفه . 4. 3ص املصدر السابق ، " رمي البلبايل عبد العزيز سيدي عمر ، مقدمة اجلواهر اللئايل من فتاوى الشيخ عبد الكأنظر -5

، ص ىف تاريخ توات ، مصدر سابق وعبد احلميد بكري ، النبذة . 29و10م ص 2002من أخبار علماء توات ، ط ، صحراء اجلزائر ،د ، ر 
. 114سابق ، ص مصدر ، املصباح البياين ، وحممد مبدويب ، 127
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عائلته : الفرع الثاني 
املوطن فاملستقرين بتيمي ، على مراحلينتمى الشيخ عائليا إىل البلباليني ، الوافدين إىل اإلقليم 

هواستوطنقدم إليهبنواحي تيندوف ،يقع جغرافيا قصراألصلي لعائلة البلبالني ، يرجع إىل تبلبالة 
باملغرب األقصى قاصدا عائلة األكرب ، الشيخ أمحد الفقيه القادم من حاضرة سجلماسة العلمية والد ال

شهدت هجرات متتالية حنو منطقة توات ، خاصة يف القرنيني العاشر واحلادي عشر مث نشر العلم ، 
.2علوا بفئة األنصار رضي اهللا عنهم هايرتبط نسبو 1"اهلجري ، 

كان هلا الدور البارز يف تنشيط احلركة يقة يف العلم ورثته كابرا عن كابر ، فعر هذه العائلة الكربى 
: ثالث علمية تأسيس مراكز يفأثرها وظهر ، بإقليم توات والفقهية على وجه اخلصوص العلمية 
مع مركز كوسام عن طريق أحد أعالمها ، وهو سيدي عبد اهللا بن أمحد احلبيب البلبايل -1

.م 19هـ 13اية القرن 
إىل العامل ، سيدي حممد عبد الكرمي بن يف تأسيسهمركز بين تامر الذي يرجع الفضل -2

، جد الشيخ املبحوث فيه منتصف القرن حممد بن عبد الكرمي بن حممد بن عبد املالك 
.اجلامع لنوازل أبوزيد التنالين م 19هـ 13

3الرمحاناحلاج حممد بن عبد د سييه إىل الشيخ مركز ملوكة أقدمها ، الذي يرجع الفضل ف-3

.5م 18- هـ12مع منتصف القرن 4البلبايل وابنه سيدي عبد العزيز

.24م ، ص 2010، الشجرة املرجانية يف التعريف باألسرة البلبالية الركانية ، ط ، دار هومه باجلزائر أمحد بن حسان- 1
حممد مبدويب ، 01األدىن إىل َحممد أحد اإلخوة اخلمسـة البلبالني الوافدين إىل منطقة توات ، معمري البلدة اليت مسوها ملوكة " عبد الكرمي البلبايل - 2

114م ، د ، ر ص 2010، ط ، دار هومه باجلزائر ، املصباح البياين
من الراسخني يف العلم  ، جد واجتهد  يف نشر العلم  ، درس على الشيخ م ، 1753هـ 1154املولود سنة ، املعروف بالشيخ سيدي احلاج- 3

ا ، كما توىل قضاء اجلماعة التواتية ، أخذ عنه النوازيل عبد الرمحان بن عمر ، والشيخ سيدي أحممد بن عبد اهللا الونقايل  ، استوطن ملوكة ودرس 
وله تقاييد علماء منهم ابنه عبد العزيز والشيخ أمحد احلبيب ، والشيخ عبد اهللا البلبايل وغريهم كثري ، انتخب مسائل مؤلف غنية املقتصد السائل ،

.46–43املعاين ، مصدر سابق ، ص أنظر جوهرة.م 1828هـ 1244أخرى ، توىف رمحه اهللا مجادى األخرية ، سنة 
الراسخ يف فنون عدة من بديع وبيان ومنطق ، أخذ عن والده ، هـ 1190املولود سنة لعامل احملرر ، ابن الشيخ سيدي احلاج املذكور ، أبوفارس ، - 4

، توىل القضاء بعد كري ، والشيخ أبو العباس ، وغريهم وعن الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحان التنالين ، وأخذ عنه مشايخ منهم ابنه العالمة سيد الب
هـ ، أنظر جوهرة املعاين ، 1261مجادى األخرية ، سنة 17والده ،  شارك يف مجع وانتخاب مسائل نوازل غنية املقتصد السائل ، توىف رمحه اهللا 

.23–20مصدر سابق ، ص 
.139-133-127م منشورات احلرب ، اجلزائر ، ص 2011، 2ات ، ط أنظر حاج أمحد صديق ، التاريخ الثقايف إلقليم تو - 5
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وكان مركزه عندهم قصر ملوكة ، والذي كما عرف علمائها بتولية القضاء ، منذ القدمي ، 
امتاز مبجلس القضاء ، املشكل رفقة القاضى عبد احلق من علماء جمتهدين مشاورين ، مجع 

أعماهلم يف مصنف نوازىل مشهور ، املسمى غنية املقتصد السائل فيما حل بتوات من أهم
.القضايا واملسائل 
وتعلمه نشأته : المطلب الثاني 

نشأته : الفرع األول 
ر ، فكانت أسرته ببىن تام" األسرة البلبالية " عريقة لقد نشأ رمحه اهللا يف رعاية عائلية علمية 

أسرة ذات نفوذ اجتماعي ، فتح اهللا عليها بسعة رزقه ورغد عيشه ، راحة كان هلا أثرها يف أن جيد 
الشيخ وهو تلميذ الراحة واملعيل ملتطلبات احلياة مما من شأنه أن يعود على طلبه للعلم بالنفع ، فتفرغ 

.لذلك 
عبد الكرمي بن حممد فجده ،م مستوى ومكانة عكستها أساطني أفراد عائلته املشهورين بالعل

.2" التنالين ، أيب زيد نوازل لاجلامع وهومن أقطاب الفقه يف توات ، ، 1عبد امللك 
عبد الرمحان البلبايل ، صاحب حممد بن ، ابن الشيخ سيدي العامل األصوىل 3وشيخه عبد اهللا البلبايل

إىل " ...ل بتوات من القضايا واملسائلغنية املقتصد السائل يف ما ح" نوازيل يف توات صنفأهم م
املسامهني يف احلراك العلمي الفقهي ملنطقة توات خصوصا يف القرون آخره من علماء األسرة البلبالية 

وعلماء العائلة البلباليون كثر دوى صداهم العلمي أرجاء إقليم توات ، اهلجري 14–12-13
.هـ12منذ القرن 

حممد ، أنظر .هـ 1288أحد العلماء البلباليني ، إماما عاملا ماهرا يف كل الفنون أخذ عن شيخه سيد احلاج حممد وولده سيدي عبد العزيز ت - 1
.6ص أدرار ، ماء واألشراف ، خمطوط خزانة موالي سليمان بن اعلي  بأدغا ، الدرة الفاخرة يف ذكر ما بتوات من العل، عبد القادر بن عمر التنالين

سديد ابن عومر األموى التنالين أبوزيد ، علم من األعالم ، إليه انتهت رئاسة الفقه يف منطقة توات ، جمتهد من جمتهدي املذهب ثابت النقل ،- 2
نوازل وتقييدات يف " ، واجلنتوري وابن أب املزمري وغريهم ، له مؤلفات يف فنون ، كالفقه الرأى، أخذ عن الشيخ سيدي عمر بن عبد القادر التنالين

هـ 1189املذهب املالكي ، والتفسري ، وخمتصر السمني  ، تويف مبصر أثناء رجوعه من أداء فريضة احلج ، واختلفت املصادر يف تاريخ وفاته مابني 
أنظر و وما بعدها ، 14، ص مصدر سابق ة ، أنظر جوهرة املعاين للشيخ حممد  بن عبد الكرمي التمنطيطي ، هـ ، ودفن مبقربة املنويف املصري1289و

.3الدرة ، مصدر سابق ، ص 
. رمجته مفصلة عند احلديث على شيوخ منوذج هذه الدراسة تأيت ت- 3
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تعلمه : الفرع الثاني 
أواله ، عن شظف العيش ألسرته عيدةاحملبة للعلم سريا على خطى األسالف ، والراحة البوحيث 

دخله كتاب قريته ، يف سن فأ، التعلم وفرغه لتحصيلهجهه إىل و ، االهتمام الكايف رمحه اهللا والده
مث تدرج ، تحديد امسهبالذى التسعفنا املصادرآن الكرمي على يد معلم البلدة ، مبكرة ، حفظ القر 

دوال زاهغين اليستغىناليت 1مدينة متنطيط املركز العلمي املشهور آنذاك ، إىل ، فرحل أواليف العلوم 
حيث أخذ عنه 3على يد شيخه سيدي البكري بن سيدي حممد العامل درس مدة قصرية ، 2عنها

.مبادئ العلوم الشرعية واللغوية 
، ليتعلم على يد شيخها  آنذاكالشهرية العلمية إىل مدرسة ملوكة هـ 1308سنة رحل بعد ذلك 

النباهةأواله عناية تامة بالنظر ملا رآه فيه من فلقد، األيت ذكره ضمن مشاخيه الشيخ عبد اهللا البلبايل 
.فتدرج يف املستويات العليا ملختلف العلوم الشرعية واللغوية، وصفاء القلب وتوقد الذاكرة 

يف مواطن متعددة من النوازل ما جندهه يؤكدوتواضع له فنفعه اهللا بعلومه ،، ل شيخه هذاقد أجَ و 
إىل أن 4" للعلم اخلدمي " أمامه بوصف فسه ، أثناء مناقشته ملسائل فقهية يطرحها عليه ، واصفا ن

علوم من يف خمتلف الخترج بإجازات 5هـ 1316وكان ذلك سنة اإلذنخترج بعد حصوله على 
شيوخ ذلك املركز العلمى بكوسام ، إجازة منحها أياه القاضى سيدى َحممد صنو شيخه عبد اهللا 

سنة ستة ...البلباىل ومن نصها فقد أجزنا سيدي عبد الكرمي من فقه وحنو وحديث وتفسري وأصول 
وخنا عشر وثالمثائة وألف ، وإجازة شيخه ، ومن نصها وطلب مىن أن أجيزه عما رويته عن شي

األجلة ، إىل قوله مشرتطا عليه الوقوف عند ما أشكل واملراجعة يف كل ما أعضل أجزته يف مجيع 
.6العلوم املتداولة بني الناس نقلييها وعقلييها

امتا ، وتعين : ، ولفظه عجمي ، مركب من امسيني ومها ع حضاري مركز علمي وإشعا كلم ، وكان يف القدمي 15بزاملركقصر يبعد عن أدرار -1
.15أنظر القول البسيط ، مصدر سابق ، ص وتعين العني ، النهاية ، وتط ، 

14ص صدر سابق ، مأنظر ، ابن بابا حيده ، القول البسيط ، 2
.املتخرج من املركز العلمي بأنزمجري- 3
189.190بق ، ص أنظر مثال اجلواهر ، مصدر سا- 4
م  دار صبحى للطباعة والنشر غاردية ، 2014، 1أنظر حممد مبدويب ، القنديل العاىل إضاءة من حياة الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل ، ط - 5

13اجلزائر ، ص 
.18- 7أنظر حممد مبدويب ، القنديل العاىل ، املصدر السابق ، ص -6
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مشايخه : المطلب الثالث 
: يلي حسب ما أشرنا أثناء احلديث على تعلمه حندد مشاخيه يف ما

الىت سبقت رحلة للم، مشريارمحه اهللا بنفسه هحدد، جنده قداخيهحاصل أمساء وعدد مش
كما ،  يف األخذ سلسلة أمساء شيوخه يف قصيدة خصها بتعداد عبد اهللا البلبايلعلى الشيخ الدراسة 
يه للشيخ سيدي أمحد بن بنعم اهللا فيها حتدث  يف اختالف معه يف إحدى املسائل 1سامل سيدى و

مبا مدى اعتبار الفطر والصيام عن طريق ما عرف حمليا آنذاك بضرب الدبيش ، املتعلقة الفقهية 
telegramme ، مطالبا أياه بالرتيث يف فهم وضبط املسائل والقضايا الفقهية وإسنادها ألدلتها

:طلعها حسب ما يظهر من سياق القصيدة ، وم
ديئا فدعه فتحمفإن مل تعرف شأمحد       أخانا ياسالم عليك يا

هــفال بد من دليل قول تبينيفـكمل يعرف شيئا ففمن 
جاء تيسريهفهذا فضل من رب هتطيقعنك تعريضي فلستفدع 

:مث يقول
البلبايل قاضي ملوكنادأبو عبيثه يف أصل شيخ شيوخنا           لقد ب

اـــنجزاهم اهللا خريا عنا من ربدنا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجم لوالدوه عـــأب
دـــــــــتنالنياين زدمها يف ع3هـإلونسله أبوعبد    2كذاك أبوزيد

فنحن حبمد اهللا من فروع له شيخان لبلبايل مفيدان قل له       
:إىل أن يقول 

دابـأبوه حممد حبيب جد وسيدنا البكري عنده االبتدا 
4اــقضاة وفقها شيوخ علملبكري عنه علم منا             وجدمها ا

:يلي مايف نذكرهم املباشرين ،شيوخه وحاصل 
وإن كانت املصادر عليه القرآن مبسقط رأسه ،وهو الذي حفظ " بقريته معلم القرآن: 1-

.1، أنظر تقدمي القصيدة ، وثيقة خبزانة بين تامر ، ص درس بكوسام ، وتوىل إمامة مسجد ملوكة أحد الفقهاء البلبالني ،- 1
.ترمجته تسبقهو الشيخ ، سيدي عبد الرمحان بن باعومر ، - 2
.ترمجتهعبد اهللا البلبايل ، األتية واملقصود الشيخ سيدي- 3
.بيتا ونصف 53حتوى ، بين تامربأحد أحفاده ، حممد مبدويب ،القصيدة  خبزانة -4
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.1به فوال تعر امسه بلدته ببين تامر ، لكنها التثبتمقرئتؤكد حفظه للقرآن الكرمي على 
، املولود بتمنطيط أخذ العلوم الشرعية األولية ، سيدي البكري بن سيدي حممد العاملالشيخ : 2-

3حممد بن عبد الرمحان فدرس على يد الشيخ سيدي 2لعلمي مث واصل دراسته العالية مبركز أنزمجري ا

.ملدة أربع سنوات 
، اجتهد يف املسائل والنوازل ، كما شغل منصب قضاء وكان رمحه اهللا على قدر عال من العلم

.4هـ1318سنة قبل اجلماعة إىل حني دخول املستعمر الفرنسي للجزائر فاعتزل ، 
، أعىن دراسته مبركز ومدرسة  متنطيط العلمى ، فرتة 5ر هذه املرحلة ترجم له اليذكمنبعضو 

.قصرية قبل انتقاله ملركز ومدرسة ملوكة 
أخذ عن والده هـ1250، ولد مبلوكة سنة البلبايل بن أمحد احلبيب الشيخ سيدي عبد اهللا : -3

.البلبايلسيدي أمحد احلبيب
مفسرا ، قصدته ركبان طلبة العلم أصوليا متمكنا ، مفتيا ، مربزا يف اللغة والفقههذا الشيخكان

يف املتميزة طريقته بمن مجيع اجلهات ، إذا شرع يف حلقة الدرس ملك ناصية احلاضرين ، وشدهم 
.تقرير املسائل ورسم الدالئل

يخ أستاذي ومالذي ش:وقد ترجم له تلميذه صاحب جوهرة املعاين ، برتمجة وافية من ألفاظها 
تقرير الروايات واالستخراجات والتوجيهات ، ، سلمت له أهل عصره يف الشيوخ بالديار الصحراوية 

بقية الفقهاء الراسخني ، يفزع إليه علماء الصحراء يف حل املشكالت وعند وقوع احلوادث امللمات ، 
.6وباجلملة فهو آخر املهرة املقرئني وخامتة األئمة احملدثني 

، 114اح البياين ، مصدر سابق ، ص واملصب. 29أنظر قطف الزهرات من أخبار علماء توات ، مصدر سابق ، ص - 1
هـ 12ذ القرن كلم ، مركز إشعاع علمي من90كلمة زناتية ، تعين املكان املنخفض ، وهو قصر جنوب والية أدرار يبعد عنها مصطلح أنزمجري ،  - 2

.163-162أنظر حاج أمحد صديق ، التاريخ الثقايف ، مصدر سابق ، ص 
مل على زمانه الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحان بن امحيد األنزمجريي ، من أعيان العلماء ومشاهري الفضالء ، عليه مدار الفتوى يف املذهب هو - 3

.8ص ، مصدر سابق، الدرة الفاخرة مد عبد القادر بن عمر التنالين ، ، حم، أنظرتسعفنا املصادر بتفصيل أكثر عنه 
. 217-216صدر سابق ، ص أنظر النبذة ، م- 4
سام يف مدرسة متنطيط وإن مل ، لكن الصحيح كما أكد لنا أحد أحفاده ، حممد مبدويب صحة دراسته فبل كو 29أنظر قطف الزهرات ، ص - 5

لسلسة سنده يف تعداده أثناء القصيدة املشار إليها آنفا كما أكده نص م بدار القراءة ببين تامر ،  15/06/2011بتاريخ ، املقابلة أجريت معه تطل 
.أخذ العلم 

.بعدها وما27أنظر جوهرة املعاين ، مصدر سابق ، ص - 6
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يف احلركة العلمية عامة والفقهية بتوات علماء تركوا أثرهم به من نفع ، فتخرج على يديه نفع اهللا 
ي ، والشيخ محد ديدأ، والشيخ سيدي بوعالمكابنه الشيخ القاضي ، والشيخ سيدي،  خاصة 

.اخل ..العريب بن سيد املأمون
.2م 1911هـ 1329تويف، 1هـ1329هـ إىل سنة 1328توىل قضاء اجلماعة التواتية سنة 

ث الزمان بألسنة الكتاب داأنه كان مهتما بالتأصيل والتدليل للمسائل ، يعارض أح: من مميزاته 
.3عن األدلة الصحيحة يف الفتوى واألحكام اثٌ والسنة ، حبَّ 

ىل غري ذلك من ا....مصطلح حمبكم ، استعماله معه عكسها يمتيزه حمبة خالصة مع الشيخ تلميذه ، 
، واملتصفح ليت كان يسوقها أثناء النقاش واملراجعة الفقهية مع تلميذه منوذج هذه الدراسة عبارات اال

.لنوازله جيد العبارات بادية للعيان 

89، والنبذة ، مصدر سابق ، ص 44- 43أنظر ، قطف الزهرات ، مصدر سابق ، ص - 1
بعدهاوما31ظر جوهرة املعاين ، مصدر سابق ، ص أن- 2
. 51، ص 1جمصدر سابق ، ، الرحلة العلية إىل منطقة توات ، أنظر الشيخ حممد باي بلعامل - 3
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الحياة العلمية للشيخ: المبحث الرابع 
والتأليف التعليم : المطلب األول 

م التعلي: الفرع األول 
رئاسة مركز بين تامر العلمي بعد جده سيدي حممد عبد الكرمي بن حممد الشيخ رمحه اهللا وراث

.بن عبد الكرمي بن حممد بن عبد املالك
منتهضا 1هـ 1316سنة رجع ملسقط رأسه ، فبعد تزوده من العلوم العالية املختلفة مبدرسة ملوكة 

دار " الوافدين إىل مدرسته أبناء املسلمني لتعليملتفرغشبابه وشيبه على افأوقمبهمة التعليم ، 
.اليت أسسها جده املذكور " القراءة 

اخل ، وبفضل تلك املسرية العلمية ...فكان رمحه اهللا يقدم علوما يف الفقه والتفسري واحلديث 
خمتلفة األبواب ، نوازل فقهية ، ومسائل فقهية مدونة بقلمه السيال وبديهته الشعرية ترك املعطاءة

احلياة العلمية بعده على كان هلم األثر البالغ ،  خلف جمموعة تالميذ بعده وتوجيهات تربوية ، كما 
.واإلدارية يف والية أدرار إبان االستعمار الفرنسي وبعد االستقالل  

التأليف : الفرع الثاني 
متنقال بني قصور تيمي ف الرجال قبل الكتب على الرغم من إيالئه العناية الكبرية للتدريس وتألي

النعدم له مصنفات متعددة املواضع ، تشمل يف غالبها قصائد شعرية خمتلفة املواضع كعادة غريه ، ،  
: حسب ما يلي ما وقفنا عليه يف ذلك وميكن بيانفهو املشهور بالقلم السيال ، متعددة األلوان ، 

وهي الفتاوى املقصودة بالدراسة ، زيد سيدي حممد عبد الكرمي فة اللبيب احلليم يف أجوبة أيبحت1-
مباحثها سيأتى بيانيف هذا البحث ، مجعها تلميذه األبر الشيخ عبد العزيز سيد اعمر رمحه اهللا ، و 

.وأمهيتها يف الفصل الثالث املخصص هلذا الغرض 
رسالة يف األمر بأكل احلالل واجتناب الربا احلرام 2-

على إىل أنواع الربا وما أحدث فيها نبهألهل اإلسالم عامة ، موجهة من ست صفحات ة وهي رسال
كاعتبار ما هو معياره الكيل مبعيار ،  الربا صور من معامالت تعد شرعا من يف توات خاصةعصره 

، وقد دللها بنصوص الكتاب الذي هو يف التمر أول الصالح ، وبيعه موزونا2الوزن ، وبيع النـَّْقر

.29أنظر حممد عبد العزيز ، قطف الزهرات من أخبار علماء توات ، مصدر سابق ، ص - 1
.محرار واالصفرار  وهي مرحلة بداية لظهور الصالح فيه باال-2
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ومن أعان على هذه الداهية العظيمة أرباب احلوانيت : ختمها بقوله ، قلت والسنة وأقوال العلماء ، 
لتوليهم بيع سلعهم من مل يعرف أحكام البيع والشرا ء  فيجب تغيري هذه البدائع الفداح اليت تؤدي 

موع  ، وازلهنوالرسالة هذه ضمن نصوأنا لكم ناصح أمني ونذير مبني ، ، إىل الفساد الصراح  ا
حكامها إن شاء اهللا لبعض من أ، نتعرض منوذج هذه الدراسة حتفة احلليم اللبيب يف أجوبة أيب زيد 

.من هذا البحث يف الفصل اخلامس التطبيقي 
ال بداهته الشعرية جمموعة قصائد خمتلفة األغراض ، فقد عرف عن الشيخ إىل جانب قلمه السيَّ 3-
.هذا الفن معتربا ، ضمنت نوازله الفقهية جزءا منا كمَّ خيلفا جعله م، 

عاكف عليه من البحث يف هذه اآلنا هومب، بدار القراءة ببىن تامرولقد أخربين حفيده 
وقد مت له ذلك حتت عنوان القصائد ومجعها وترتيبها والعمل على إخراجها يف ديوان مستقل ، 

:، ومن تلك القصائدالقنديل العاىل 
.قصائد يف مدح الرسول صلى  اهللا عليه وسلم :أ

.قصائد يف بيان فضل ومآثر أولياء اهللا الصاحلني : ب 
قصيدة حول فساد الزمان نتيجة السيطرة الفرنسية على دين اإلسالم ، وذلك ملا دخل : ج 

:مطلعهام ، و 1900سنة االستعمار أرض توات ،
......انسكب الدماء على هذا الزمان بكى فؤادي      ومن عينيه 

اخل...1ودين اهللا عارضه الفناء ا      ـتباعدت املروءة عن ذويه
م ، 1945هـ 1367قصيدة يف بيان حكم اجلهاد ضد االستعمار الفرنسي ، ألفها سنة : د

:مطلعها 
على املصطفى طه أصلى لننصرادرا         ـالسم اإلله قبل قول نص

ومن مهدوا اإلسالم يف سائر القرىض اجلزائر كالثرى      سالم على أر 
: مث أشاد بزعماء احلركة الوطنية ومنظري الثورة إىل أن قال 

.2أال فاعلموا أن اجلهاد تقررا        بأنه فرض حيل كل عام بال امرتا 

.41- 40، مصدر سابق ، ص تقطف الزهرا أنظر نصها بالكامل ، - 1
، ص من هذا البحثالقصيدة  كاملة يف املالحق -3
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هـ 1353سنة تجار والباعة للوجهها يف شكل نصيحة اليت جاءت قصائد متعددة ، منها تلك: هـ
عمال مبقتضى واجب النصيحة مرشدا هلم عما جيب أن يتوفر علية املتعاطي ، من أوائل شهر رمضان 

.من العلم بأحكام البيع والشرا للنشاط التجاري
: مما يقول فيها 

املمسك للخلق واألرزاقاقي         ـاحلمد هللا العليم الب
تعلم العلم على اإلطالقاألسواق جيب للجالس يف 

اخل...1ة وراق ــمرب لكل علوراق    ق ـامل حمقـعمن 
كما ترك مسائل يف علم الفلك ، حتدث فيها على فصول السنة ، ومنازل الشمش ، ختمها : و

أقدام الزوال ، مث فصل جمموعة " ب جد هوزح أزوهد جب بأ" بأقدام الزوال واضعا هلا حروفا وهي 
لكل شهر من الشهور ، ختم الرسالة بتوقيعه كالعادة بقوله وكتب بآخر الشهر حممد عبد الكرمي بن 
حممد بن حممد عبد الكرمي البلبايل ، لطف اهللا به آمني ، إنتهى من خط كاتبه املذكور أواسط شهر 

.2ذي احلجة احلرام متمم عام ثالثة وثالثني بعد ثالمثائة وألف 
في حياة الشيخ اإلرشاد :المطلب الثاني

، مل يقتصر على التدريس والتوجيه مهمته الدعوية اإلرشادية أمهية ملا كان الشيخ رمحه اهللا يدرك 
ض مبهمة اإلرشاد عليه لمقبلني ل والتوجيه والتعليم موجه لعامة الساكنة من الطلبة املتفرغني ، وإمنا 

منها ىف زمن االستعمار وسياسته ، عدة مظاهر ، هذه املهمة اختذت ، هرجداخل قصر بين تامر وخا
 :

اإلرشاد التعليمي : الفرع األول 
املقصود به ذلك النشاط املوجه لعامة الناس وخاصتهم ، يهدف إىل تصحيح املفاهيم ، وتعليم 

اىل غري ...آداب التجارةصيام و من أحكام الصالة والزكاة والحدها األدىنالناس أمورهم الشرعية يف 
قراءة ذلك ، ويشمل ذلك الوقوف مع نصوص مصادر السنة كالبخاري ، ولذا جنده يؤسس

، واليزال إبراهيم ، مهدية ور تريدالت ، وبين تامر ، وأوالد الصحيح اجلامع لإلمام البخاري بقص
منها جامع بين تامر ، يقرأ فيه من قبل القائمني على تلك اجلوامع ، و مستمر إىل اليوم العمل بذلك 

.القصيدة خبزانة بين تامر - 1
.وما بعدها75أنظر حممد مبدويب ، القنديل العاىل ، مصدر سابق ، ص - 2
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ذه املدرسة العتيقة دار اإلقراء تصحيح البخاري ، وقد حضر  افتتاح قراءة وتفسري اجلامع الصحيح 
بقراءة مجاعية ، ، حيث مث افتتاح اجللسة بتاريخ السادس من شهر يونيو م 2013هـ 1434سنة 
اية مااحلمد هللا أفضل احملامد على كل حال ، والصالة وا" لنص  ينبغي لسالم األمتان األكمالن ، 

نص البخاري من باب ، احلاج حممد مبدويب ، اخل ، مث افتتح حفيد الشيخ ..السائلون يسألهأن 
واقفا عند ظموالي احلاج ، تلك األلفاالوحي ، وكان يتوقف بعد جزء من القراءة ليشرح الشيخ 

السنة النبوية ومصدريتها يف التشريع اإلسالمي ، مذكرا أمهية إىل ، نبه فيهابداية بفوائدها ، مقدما 
.مبكانة مصنف اجلامع الصحيح لإلمام البخاري

اإلرشاد الروحى والسلوكى : الفرع الثاني 
واملراد تلك األنشطة والدروس الىت كان يقدمها داخل تلك القصور املذكورة املوجهة لعامة الناس 

م ويقويه ، ويقوم يف املساجد والفضاءات االجت ماعية املختلفة ، مما من شأنه أن يصحح إميا
مقدما ، فكان رمحه ينتقل بني تلك القصورسلوكهم ويصفيه مما قد يعلق به من بدع وتومهات  

، شعاره أدعو  1لعامة الناس وخاصتهم بقصور تيميخمتلفة املواضعتوجيهية ونصائحشادية إر دروسا
عكسه كما سبق جتواله أحيانا يف بعض تلك نشاطه هذا ي،الدين النصيحة إىل اهللا على بصرية ، و 

القصور ، كما تعكسه أبياته الشعرية الىت تأتى يف شكل نصائح وتوجيهات ، من تلك القصائد 
م من البدع والشركيات وتصويب  قصيدة نصيحة وتذكرة حول نصيحة املسلمني بتصحيح إميا

م ومسك ألسنتهم عما أعماهلم وفق الشرع من أحكام وض م إىل تزكية أفئد وء وصالة ، ودعو
الينفع ، وعدم تضييع األوقات ، والنهى عن ترك الصالة ، واالبتعاد عن اقرتاف كبائر الذنوب كالزنا 

اخل ، مطلعها ..وشهادة الزور 
احلمد هللا العظيم األحد     مث صالته على حممد

: إىل قوله 
ا من أكرب الفجوروغيبة منيمة كالزور      فإ

2قال الرسول عليه السالم      أال وقول الزور ياسالم 

.مساء 18: 00م 15/06/2011دار القراءة ، مع حفيد الشيخ ، اإلمام حممد مبدويب بتاريخ معلومات مقابلة أجريتها ب- 1
.وما بعدها125أنظر حممد مبدويب ، القنديل العاىل ، مصدر سابق ، ص - 2
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إىل السؤال ا إياهم داعي،ومن ذلك قصيدته للتجار ناصحا هلم أن يلتزموا بأحكام البيع والشر
أوالد عيسى وقد تكاسلوا عن قصر عما عىن هلم من أحكام املعامالت ، ومن ذلك نصيحته ألهل 

إىل غري ذلك من التوجيه ، عاقبة الرتكلىالصلوات مجاعة ، مذكرا هلم بفضلها منبها هلم عأداء
صح واإلبالغ يف حق من هم مدى أمانة النيف كل ذلك والنصح لعامة املسلمني وخاصتهم ، مدركا 

.خلفاء األنبياء يف األرض 
ومواد تدريسه تالمذته : المطلب الثالث 
وكان هلم األثر يف تأطري الوالية قاموا مبهمة التعليم بعده جتاوزت العشرين ، ميذ ترك جمموعة تال

: ما يلي  نكتفي منهم بذكر بعد االستقالل ، 
عبد العزيز سيد اعمر : الفرع األول 

على رأس ، خصصنا له هذا الفرع ، فهو الشيخ التلميذ نظرا للدور املهم الذي امتاز به هذا 
حممد عبد العزيز بن الربكة سيدي على بن عبد العزيز ، ، جامع نوازله ، األعالم مذة التالأولئك 

املعروف بالشيخ عبد العزيز سيد اعمر، أمه تسمى اللة صفية بنت سيد احلاج عبد الكرمي ، ولد 
هـ ، بعد حفظه للقرآن على يد مقرئ بلدته ، انتقل إىل مدرسة شيخه 1342سنة 1بقصر مهدية 

ببين تامر ، وأخذ عنه العلوم املختلفة يف العلوم األصلية والتبعية ، إىل أن أجازه يف مجيع الفنون سنة 
هـ ، كما أجازه بعد ذلك علماء آخرون من داخل حاضرة توات العلمية ومن خارجها 1373
، أسس بعد وفاة شيخه ورجوعه من قرية تريدالت اليت إىل العربية السعودية اإلجازات تلك امتدت

منهم ابن ، لتعليمي مدرسته بقصر مهدية ، خترج منها العديد من األئمة واإلطارات ابدأ فيها نشاطه 
يين إلمام حممد مبدويب ، بلبايل على مفتش التوجيه الداعمه احلاج عبد اهللا موالي عبد املالك ، 

كما كانت له أنشطة خمتلفة كالتأليف فقد ترك مؤلفات عدة يف خمتلف فنون اخل ،  ...والتعليم القرآين 
مجعه لنوازل شيخه ، اخل ، ومن أجل أعماله تلك...وعقيدة ، وسلوك املعرفة من فقه وفرائض ، 

ا اآلن يف شحتت عنوان ، كلها املخطوط ، بعدحتفة احلليم اللبيب يف فتاوى أىب زيد ، كما هو عنوا
من فتاوى الشيخ اجلواهر اللئايل" حتت عنوان ، ويف الطبع خرجت أن أضاف إليها بعض فتاويه 

.كلم07تبعد على املدينة أدرار حوايل –أحد قصور تيمي - 1
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م 2008هـ 1429عام تويف رمحه اهللا يوم اإلثنني الثامن ربيع الثاين" سيدي عبد الكرمي البلبايل
.1مبستشفى أدرار املدينة 

ميذ نماذج من باقي التال: الفرع الثاني 
كما سبقت اإلشارة ، نشري إىل طالبا  العشرين او ر ، جتاوز ثُ كُ لباقون بعد الشيخ املذكور تالمذته ا

: بعضهم يف ما يلي 
التحق للدراسة بقصر أوالد ابراهيمم1922املولود بتاريخ ابن ابا عبد اهللا بن أمبارك بن ملني ، :1

.د التحصيل قطن بين تامر على الشيخ ببين تامرت وعمره ست عشرة سنة ، وبع
ملدة عشرين سنة ، أسس مسجد بين وسكت ،يف قصري بين تامر  وبوزانهمة اإلمامة مفتوىل

كما كان يقوم بوظيفة إصالح ذات البني ، والقضاء بني الناس -احلسن بن علي حاليا -بأدرار ، 
ةبالبودر ك رمحه اهللا تالميذ ، منهم يف تقسيم مياه الفقارة ، وتقسيم الرتكات ، تر ، كما كان له الدور 

، ورمحاين جلول ، وبكاري حممد ، وبكاري عبد الرمحان وغريهم ، عبد الكرمي ، واحلاج حممد القروط
.سنة ، رمحه اهللا 82عن عمر 2م 16/05/2004تويف رمحه اهللا ببين تامر بتاريخ 

قصر أوالد عيسى التابع ة  مبسجد ابن موالي العريب املتوىف ، شغل منصب اإلمامالشيخ أمحد: 2
.حاليا لبلدية تيمى ، بعد طلب من مجاعة القصر وموافقة والده 

.أوالد عيسى قصر شغل منصب اإلمامة مبسجد ، يلمحد بن موالي امحد الرتيداأ: 3
.3شغل منصب اإلمامة بقصر املنصورية ، املتوىف ، حممد الطالب : 4
.ت قصر بىن تامر سيدي حممد بن سيدي َحممد من: 5
.السيد حممد بن موالي الشريف ، من قصر تريدالت : 6
ا : 7 .السيد حممد بن حممد الصاحل العياشى ، من قصر املنصورية كان إماما ومعلما 
.السيد حممد بن احلاج حممد من قصر مهدية :  8
.السيد حممد بن أب سامل مدياىن ، من قصر أوالد عيسى : 9

وما 59دار صبحي للطباعة والنشر ، متليلي ، غاردية ، اجلزائر ، ص م 2013، 1ط النرية مبدويب ، النبذةحممد  ، أنظر تفاصيل أكثر - 1
.بعدها 

.م 20/06/2011ببيته ببين تامر بتاريخ - إطار إداري بالوكالة العقارية بأدرار -أمبارك معلومات ، من مقابلة أجريتها مع ابنه السي - 2
25-24وانظر القنديل ص م15/06/2011د الشيخ ، حممد مبدويب بدار القراءة ببىن تامر بتاريخ معلومات مستقاة من مقابلة حلفي-3
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د احلبيب بن حممد املكى بن عمراىن ، من قصر أوالد أمحد ، إىل غري ذلك من األمساء السي: 10
.الىت واصلت املسرية التعليمية بعده 

المواد المدرسة بدار القراءة : الفرع الثالث 
يف املدارس ، بعد حفظ الطالب للقرآن الكرمي تأخرةاملنهج العام يف توات يف زمانه أواألزمنة امل

يتوجه لدراسة مواد يف العلوم األصلية والتبعية ، فكان رمحه اهللا يدرس يف دار القراءة الىت أسسها جده 
: ، نبني ذلك وفق الفنون يف ما يلي أصنافا من العلوم ببىن تامر قرب املسجد العتيق 

السهو الفقه املالكي ، متونه املرشد املعني على الضروري من علوم الدين ، نظم األخضري يف:-
.خليل فمختصرللعبقري ، الرسالة البن أىب زيد القريواين ، 

هـ829القضاء ، منت العاصمية ، ألىب بكر حممد بن عاصم األندلسي الغرناطى ت :-
قواعد اللغة العربية ، متونه ، مقدمة ابن آجروم يف النحو ، ألفية بن مالك ، المية األفعال حملمد :-

.بن مالك 
، احلكم العطائية البن عطاء اهللا السكندري ، النصيحة اهلاللية لسيدي أمحد بن وى اآلداب ، حي:-

.حممد بن عطاء اهللا 
.السرية والشمائل ، اهلمزية ، الربدة ، لإلمام البوصريي :-
احلديث النبوي الشريف  اقتصر على قراءة وشرح صحيح البخاري يف مومسه املعروف واملوجه :-

.للطلبة وعامة الناس
التفسري ، الجند مصنفا خاصا يرجع إليه الطلبة ، سوى أن الشيخ كان يفسره لبعض الطلبة يف :-

.1السنوات األخرية من حياته
واملالحظ على هذا املنهج سلوكه فلك املتأخرين باالقتصار يف التفقه على الرسالة وخليل دون 

وى الذهن ، ويفتح القرحية ، وإن كانت آثار غريمها من مصادر الفقه املالكي ، مما من شأنه أن يق
.كما سوف يتبني يف حمله من هذا البحث –النوازل –تلك املصادر حاضرة يف الفقه التطبيقى 

.22-21أنظر حممد مبدويب ، القنديل العاىل ، مصدر سابق ، ص - 1
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، وفاته عصره ومكانته : المطلب الرابع 
عصره : الفرع األول 

هـ 1375إىل هـ 1288من سنة 87فعمراهللا يف عمر الشيخ رمحه اهللا أمد
اية القرن الثالث ف اهلجري ، وشبابه ونشاطه فاق سبعة عقود من القرن الرابع عشر عرفت طفولته 

.م 20عشر اهلجري 
الدرس الفقهي خاصة ، على مستوى حركية اما مييزمهماهل، نيعشر اهلجريثالث والرابع والقرن ال

طوذلك راجع لنشا، م 18/20هـ 14اية إىل 12ما بني القرن إذ خصوبة الدرس الفقهي
والبعض اآلخر يأتى احلديث عنه يف علماء متعددين متت اإلشارة إىل بعضهم يف الفصل التمهيدي 

مما من ، هلا ما مييزها إبان عصره وقبله بقليل بإقليم توات املتعددة ألوان احلياة أن ،كما الفصل الثاىن
: لماء الفقه التطبيقي ، ونربز تلك األلوان يف ما يلي شأنه أن يطرح إشكاالت متعددة على ع

 واألمنيالسياسيالواقع :
بعدهماميالد الشيخ إىل هـ 1288يف اجلزء املتعلق من سنة عرف على املستوى السياسي 

:منها هـ 13م ، 18ممتدة إىل ما قبل القرن ترتبط بوقائع وقضاياجتدد أحداث باإلقليم ، 
من مدينة متنطيط إىل أدرار بعد هـ 12اية القرن السابع عشر امليالدي ، ل عاصمة اإلقليم نتقاا:1

.صراع طويل بني القبائل 
اية القرن السابع عشر شهدكما :2 تسفر يف كانت اعتداء خارجية  هجومات ميالدياإلقليم يف 

إىل بداية منتصف ذا الوضع على هبيوت ، واستمر احلال للجلها عن الضحايا يف األرواح وختريب 
ملا شعروا بأطماع فرنسا أوضاع اإلقليم ، بداية اهتمام سالطنة املغرب ب، القرن التاسع عشر امليالدي 

.1تقرتب من اإلقليم 
قدميا نتيجة حب الزعامة اهلجمات الداخلية عرف أيضاواألمر من حيث االضطراب واهلجمات 

تكتل الناس حسب هذا النوع أوذاك وهجوم بعضهم ، وذلك ب2يان حبرب حيمد وسفمسي حمليا مما ، 

.وما بعدها 7م ، مصدر سابق ، ص 19-18أنظر فرج حممود فرج ،  إقليم توات خالل القرنني - 1
،بيحمد إىل حرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، والثانية إىل سفيان ، حرب أيب سفيان الفرقتني خمتلفتني ، تسمى أحداها نفسهمها مصطلحان- 2

.وما بعدها 53أنظر تاريخ هذه االضطربات ، حممد بن عبد الكرمي ، درة األقالم ، مصدر سابق ، ص 
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معات من ساكنيها واستمر هذا على بعض ،  وهي فنت قدمية يف اإلقليم غالبها ينتهي بإخالء ا
.دخول االستعمار الفرنسي لإلقليم القامت إىل احلال 

املتمثلة يف إعانة أهاليه و ،االستعماركما عرف اإلقليم قبل االحتالل املباشر حركة جهادية ضد
ن الكفاح اجلزائري ممقدمة لبداية سلسلة جديدة إعانة ميكن اعتبارهاللمقاومني يف مناطق الشمال ، 

الشيخ قوة ونشاطا ملا وصل الىت ازدادت و ضد االستعمار الفرنسي تنطلق من اجلنوب حنو الشمال ، 
.1لفرص للتوغل حنو اجلنوب تتحني اهـ جعل فرنسا 13م 1882إلقليم سنة لبوعمامة 

الظاهرة االستعمارية وذلك بدخول ، األثر على خصوصياته هلاومن أهم أحداثه واليت كان
حيث  م 1899بالفعل من هم ،الذي بدأت أحداث1900االستعمار الفرنسي منطقة توات سنة 

اليت استشهد فيها مخسون يف معركة الفقيقرية بفقارة الزوى بعني صاحلضدهسكان للجهاد لأو كان 
.اخل ...1901م ف1900جماهدا ، مث معارك 

تترتبط باحلكم الفرنسي وسياسته اليت راقبت القضاء وولَّ سياسية مث شهدت املنطقة أحداثا 
سنة ويف هـ توىل القيادة أمبارك بن الشيخ العابد ، 1354القضاة والقادة ، ففي سنة بعض 

وأحدثت أول كنيسة باإلقليم ، القادر ، وتوىل ابن عمه حممد بن عبدهـ تويف قائد بودة ،1356
منذ عهد الشيخ حممد بن ، بقصر أوالد انقال واليت التزال معاملها قائمة إىل اآلن ، م 1940سنة 

. دم الكنائس والبيع يف قطر توات م15يف القرن آنذاكعبد الكرمي املغيلي الذي أفىت 
رب يف احلركة الفقهية والنوازلية أفول جنوم فقهاء كان هلم األثر املعتهذه الفرتة هعرفتومن ذلك ما 

هـ وتويف العامل الفقيه 1358حممد بن الصديق ت باإلقليم ، كالشيخ الفقيه العريب بن سيدي احلاج
هـ ووىل القضاء بعده شقيقه سيدي حممد السامل 1353سنة " سيدي عبد اهللا البلبايل " شيخ الشيخ 
هـ صدر األمر الفرنسي بتولية القضاء للعالمة احلاج حممد بن عبد الكرمي بن عبد 1354، ويف سنة 

احلق املريين التمنطيطي مبكتب تيمي ، وتويف يف نفس السنة العالمة سيد احلاج أبو عالم البلبايل 
.اخل من عمداء الفقه والقضاء ..

.11–7، ص  أنظر فرج حممود فرج ، إقليم توات ، مصدر سابق- 1
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: الواقع العلمي
وفود علماء فقهاء  بفضل العلمي احلراكبرز فيه من فيتضح من خالل ماأما املستوى العلمي ، 

أسهم يف تنشيط احلركة الفقهية والنوازلية ، و ، الذي استوطن توات 1كالشيخ موالي أمحد الطاهري 
إىل ظهور علماء أفذاذ يف هذه املدة الزمنية من تاريخ إقليم توات إىل العصر احلاضر يف وسوف نشري

.م 20هـ 14عند احلديث على عوامل ومظاهر احلركة الفقهية يف القرن اىنالفصل الث
كالشيخ األجل سيدي عبد الرمحان يف هذه الفرتة  أصحاب طرق صوفية د و وفومما مييز ذلك أيضا 

2.هـ  والشيخ موالي التوهامي الوزاين 1367بن الشيخ سيدي األعرج سنة 

يف تنشيط حركة البارزكان هلم الدورلم من قبل علماء  كما عرفت هذه الفرتة مواصلة نشر الع
.الدرس الفقهي خاصة والعلمي عامة 

:وذلك يف ما يلي ،أشكاالتتخذومما ميكن التمثيل به لذلك ، ما نورده من مظاهر 
نشاط المدارس والزوايا: أ 

شيء يزويه حناه ، وانزوى القوم المن فعل زوى واحدة الزوايا ، ،ملفهوم اللغوى يف االزاوية 
ذو معان متعددة ، يفيد معىن الركن ومنه هندسيا الزاوية ، كما فاللفظ ، لبعضهم إذا تدانوا وتضاموا 

.3يفيد أيضا معىن اجلمع و يفيد معىن االنزواء ، أى العزلة واالنطواء ، 
كل تلك املعاين ، قد تصدق نإ: والناظر لتقسيمات الزوايا من حيث تعدد الوظائف ميكنه القول 

.على لفظ الزاوية ، فهي جممع الناس وركنا يؤوون إليه وملجأ ، ينعزلون فيه طلبا للخلوة 
ا حبثجاء يف .ويف املفهوم االصطالحي ،  قافية ذات مهام مؤسسة دينية اجتماعية وث: أستاذنا أ

.4" ووظائف خمتلفة 
."أبعاد ووظائف خمتلفة مركز ديين ذو: يعىن قعها حسب واوميكن أن حندد هلا تعريفا 

م 1907هـ 1325، مولود بقرية أوالد عبد املوىل باملغرب األقصى سنة حممد أو أمحد بن الشيخ املعطي ، يصل نسبه باإلمام علي كرم اهللا وجهه - 1
وفة إىل اليوم ، له م وأسس مدرسته املعر 1940، أخذ عن أخيه موالي عبد اهللا ، جتول يف بالد شنقيط وتنمبكتو ، إىل أن دخل أرض توات سنة 

م ، أنظر مقدمة مؤلفه ، 1979هـ 1399اخل تويف سنة ...مؤلفات منها فتاوى عديدة يف نوازل سديده ، وفتوحات اإلله املالك ، ومورد الظمئان 
.وما بعدها 7نسيم النفحات ، مصدر سابق ، ص 

.وما بعدها 52ص  أنظر حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي ، درة األقالم ، مصدر سابق ، - 2
.83، ص 07صادر ، بريوت ، ج ط ، دار لسان العرب أنظر - 3
119ص اجلزائر ، هران ، و م م دار الغرب اإلسالمي ، 2007أنظر ، حممد دباغ ، دراسات يف الرتاث ، ط ، در - 4
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الزوايا يف توات ، اتضح أن الوظائف اليت أنشئت ألجلهاملذكورة ، يومن خالل هذه املفاهيم 
لفقه باجيعلها أنواعا أيضا ، منها اخلريية والصوفية والعلمية ، وحنن نتوجه هنا إىل ما له اتصال مباشر 

مما يرتبط باملدارس العلمية ذات العالقة باملركز العلمي ، الذي حيوى خصائص منها وتطبيقاتهاملالكي 
.وعلماء، وخزانة ذات منهج خاص يف التدريساشتماله على مدرسة علمية 

إىل تاريخ إنشائها ن أول مدرسة أوقل زاوية بإقليم توات الكربى ، يرجع ألقد وعت املصادر 
والي سليمان بن على كما سبقت اإلشارة ، وتواصل األمر مع كل هـ على يد الشيخ م06القرن 

م عصر الشيخ حممد عبد 19/20هـ 13/14يات علمية ظهرت هنا أو هنالك إىل القرن صشخ
ت أفما أهم الزوايا اليت أنشواإلنشاء مستمر إىل عصرنا احلاضر ، الكرمي البلبايل منوذج هذه الدراسة ، 

.كة العلمية والثقافية إبان عصره ؟ على عهده وما أثرها على احلر 
: ميكن أن منثل لذلك بالنماذج التالية 

مدرسة بني تامرت : 1
وبالضبط يف نشوء مدرسة بين تامرت ،يف الفرتة اليت سبقت ميالد الشيخ بقليلمما شهده اإلقليم 

ذا املركز وعلى رأسهم جد ال19هـ 13القرن  شيخ ، أعىن الشيخ م ، بفضل األعالم الذين برزوا 
هـ 13حممد عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن حممد بن عبد املالك البلبايل ، املولود مطلع القرن 

بقصر ملوكة ، واملتتلمذ على يد الشيخ حممد بن عبد الرمحان املعروف بسيد احلاج البلبايل وابنه عبد 
.ل العزيز صاحبا أكرب مصنف نوازيل ، غنية املقتصد السائ

هلذا القصر فاحتضنته عائلة أوالد -أعىن اجلد- انتقل الشيخ عبد الكرمي هـ 1245وبعد سنة 
، 1سة اليت أطلق عليها دار القراءة ، واليزال هذا االسم إىل اليوم بونعامة وفتحوا له تلك املدر 

نه الفقهية ومهوى أفئدة القاصدين من طالب العلم يف خمتلف فنو حمط رحال الزائرينفكانت 
واحلديثية والقضائية ، كما كانت ملجأ احليارى أصحاب النوازل وامللمات ، وبإسهامها الكبري 
خرجت طلبة عدة ، من أمههم جامع نوازل الشيخ عبد الرمحان بن عمر التنالين ، غاية األماين ، 

.عبد الكرمي بن عبد املالك البلبايلالشيخ حممد 

.أنظر صورة جلانب من املدرسة بالبناء احلديث يف املالحق - 1
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كوساممدرسة  :2
وكان هلا األثر املعترب يف تنشيط الدرس ، ر الشيخ صن املدارس العلمية اليت شهدها عمن ضم

م 19هـ 13اية القرن الثالث ، بزغ فجرها كوسامة قصر  الفقهي جبانبيه النظري والتطبيقي ، مدرس
هـ وصارت مركز إشعاع علمي وحضاري ، أمه الطلبة من كل 1278، وبالضبط يف ربيع الثاين سنة 

هات اإلقليم التوايت ، والفضل يف ذلك يرجع إىل املكانة اليت تبوأها شيخ الشيخ ، أعىن به الشيخ ج
كما محلت خزانتها ، اليزال مكتوبا إىل اليوم  سيدي عبد اهللا بن أمحد احلبيب البلبايل اليت محلت امسه 

ا الشيخ سيدي أمحد فمن تالمذ،خرجت علماء أجالء استمر أثرهم إىل اليوم، ذلك االسم أيضا
ديدي شيخ الشيخ سيدي حممد بلكبري من علماء القرن احلديث املعاصر ، ومنهم املؤرخ التوايت 

يخ سيدي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكراوي ، صاحب جوهرة املعاين اليت شالكبري ال
حممد عبد الكرمي الشيخاألعالم لئكاليستغىن عنها أى باحث يف تراث إقليم توات ، ومن أوال

ذه املدرسة بعد حفظ القرآن مبسقط رأسه  .البلبايل منوذج هذه الدراسة ، وقد التحق 
مدرسة سالي:3

وهي مدرسة تعد مظهرا ملركز علمي مشهور ، أنشأت من قبل الشيخ موالي أمحد الطاهري 
وأسس مدرسته م ، 1940هـ 1356سنة م نزل الشيخ بقصر سايل 20هـ 14منتصف القرن 

م ، فأسهم يف تنشيط احلركة العلمية 1943هـ 1362املسماة املدرسة الدينية الطاهرية سنة العلمية
الثروة من العلماء باإلقليم إبان هذا القرن رفقة علماء ، وترك أعماال جليلة يف التأليف إىل جانب 

، وفتاوى عديدة يف نوازل املالك على نظم أسهل املسالكفتوحات اإلله واألئمة ، من مؤلفاته 
.1خل ...سديدة غري مطبوعة ، 

على نتف من نوازل له نتيجة املراسالت اليت كانت بينه وبني علماء عصره خصوصا ممن  له وقفنا 
هلم ارتبط مبركزه العلمي كعلماء عائلة امللياين بقصر متادنني ، وسوف نشري إىل ذلك يف الفصل كان 

.الثاين من هذا البحث 
نضاله العلمي وتعرض ملضيقات استعمارية محلته على الرحيل إىل احلج ومن مث هذا العلم  واصل 

.2م 1979أكتوبر 10هـ 1399ذو القعدة 18إىل مسقط رأسه بفاس ، تويف رمحه اهللا يوم 

.وما بعدها 07الطاهري ، نسيم النفحات ، مصدر سابق ، ص  أنظر موالي أمحد- 1
.10املصدر السابق ، ص ، نسيم النفحات أنظر - 2
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ومكانة هقد أشاد بقدر ف، بالشيخ البلبايل حممد عبد الكرمي ة صخاعلمية مراسالت كما له 
.الفصل الثالث أثناء احلديث على مكانة الشيخ عند علماء عصره يف ، يتضح ذلك علمية ال

مدرسة الشيخ سيدي محمد بلكبير: 4
لكنها امتداد لتلك املدارس وذلك اإلنشاء ، ظهر جنمها منتصف هذه املدرسة معاصرة حديثة

مد بلكبري رمحه اهللا ، والذي يعد يخ سيدي حمشم بفضل أحد األعالم املعاصرين ال20هـ 14القرن 
اصلة من الفقهاء يف إقليم توات ، فبعد خترجه من مدرسة متنطيط وإذن شيخه ، حلقة لسلسلة متو 

التابعة إداريا التعليمية النبيلة يف مدينة لعريشةرمحه اهللا ، بدأ مهمته التمنطيطى سيدي أمحد ديدي 
أنشأ مدرسة علمية درس مبدينة تيميمون حيث بداية قام ستقر به املليلوالية تلمسان ، مث انتقل منها

ولظروف استعمارية حتول إىل بلدته ، لغمارة ببودة ، وهنا أمثال الشيخ سامل بن إبراهيم ،فيها طلبة
عمل ، وفتح مدرسته سنة جاءه الطلب من أعيان أدرار ليفتح هلم مركزا علميا ، فلىب النداء حلسن ال

. م1950
ا ما يقارب األلف طالب ، مدرسة عر  فت أوجها خالل الثمانينات حبيث وصل تعداد طال

.درست خمتلف العلوم األصلية والتبعية ، وكانت مقصد حيارى امللمات الفقهية 
، ومنهم املشار إليه خرجت فطاحل علماء وأئمة ، من هوالء العلماء الشيخ سامل بن إبراهيم 

لكبري والشيخ املكيوالشيخ خملويف عبد الكرمي أمحد املغيلي ،، الشيخ حسن ، والشيخ شيخنا
، عددا األئمة الذين الحيصون يخ و ااملشاخل من ...والشيخ خليلي بلكبري ،لكبري اعبد والشيخ 

تونس كة  الدول العربية واإلفريقيجتاوزوا حدود إقليم توات إىل خمتلف ربوع اجلزائر إىل خارجها من 
.اخل ...نيا اتيومور لنيجر ونيجريا ،ومايل وا،واملغرب 

أن أمل إىل استمر نشاطه ، مصنفاتيرتك رمحه اهللا إذ مل، أعظم ما ألفرشتلك الرتكة من البو 
هـ 1421سنة مجادى األخري، 16يف تويف ، فالكرمي جوار الرب إىل وافاه األجل احملتوم به املرض ف

.رمحه اهللا م 2000سبتمرب 15املوافق ل
تأسيس المراكز العلمية : ب 

إن احلركة العلمية مل تعرف األفول يف فرتات تاريخ اإلقليم منذ القرن التاسع اهلجري واليت 
.تعكسها األنشطة املختلفة من ضمنها تأسيس املراكز العلمية 
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املراكز تأسيس مراكز علمية من تلكوما قبله ، م 20ولقد شهد القرن الرابع عشر اهلجري 
املركز العلمي بأقسطن ، ببلدية دلدول ، بفضل جمهودات الشيخ حمفوظ القسطين العامل املساهم يف 

.علوم خمتلفة مبا تركه من مؤلفات 
ومن تلك املراكز بروز مركز كوسام العلمي املتميز أمه الطلبة من كل جهات اإلقليم ، ومنهم 

راستنا هذه ، والشيخ البكري صاحب جوهرة املعاين ، والشيخ الشيخ عبد الكرمي البلبايل ، منوذج د
اخل من الطلبة الذين واصلوا مهمة التعليم واإلفتاء وبفضلهم اليزال األثر ظاهرا ..سيدي أمحد ديدي 

خالل يف تواصل املدارس العلمية باإلقليم إىل العصر احلاضر ، ومن تلك املراكز مركز بين تامر 
هـ  ، كما ذاع صيت املركز العلمي بسايل 1245شر اهلجري ، بعد عام منتصف القرن الثالث ع

.م 1944بوصول الشيخ موالي أمحد الطاهري سنة 
وعلماء أئمة الذي خرج ومن تلك املراكز مركز أدرار بفضل جهود الشيخ سيدي حممد بلكبري ، 

. 1وخارجه أفذاذ يواصلون اليوم املسرية العلمية باإلقليم 
حركة القضاء نشاط : ج 

تمع التوايت عدم  ، فكان جمتمعا حيكم نفسه بنفسه ، لعوامل خضوعه لدولة معينة عرف عن ا
القضايا املختلفة يف املعامالت ، فاصال يف من التفكك واالضطراب الجتماعي انسيجه حفاظا على 

.املختلفة عاتااملالية واملائية والنز 
تمع التوايت تعامل  ا القضاء ظيفةمع و ا رتبة عالية اليناهلا إال املربزون يف العلم ، املعروفون على أ

تمع بقوة العلم وحسن السرية  مع االلتزام باملذهب املالكي الذي ، واالطالع على أعراف وتقاليد ا
.مل يعرف اإلقليم غريه 

ذه املهمة ، من يعني القاضي إداريا يف املراكز الكبرية ، أما البعيدة فكانمكان وكان  من يقوم 
.مثل ما يسمى بشيخ البلدة أو الشاهد أوجملس اجلماعة 

ستمر أثره القضاء حسب بداية ما وعته املصادر ينطلق من القرن الثامن اهلجري ، وينشاط 
.م 20هـ 14م و19هـ 13إىل عصر الشيخ القرن وحركيته 

يف هذه الفرتة ، الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحان فمن األمساء الىت نشطت حركة القضاء 
هـ ، 1244وعرف بالعدل والضبط واإلنصاف إىل أن توىف سنة هـ 1210البلبايل ، فقد تواله سنة 

.أنظر حاج أمحد الصديق ، التاريخ الثقايف ، مصدر سابق ،  الفصل الثاين والثالث - 1
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واستمر هذا هـ 1261توىل القضاء بعده ابنه الشيخ سيدي عبد العزيز البلبايل إىل أن توىف سنة 
هـ لعدم توفر املؤهلني ، 1261وإن فرت ملدة بعد تعمار ،االزدهار القضائى إىل ما بعد دخول االس

ذا النظام أمهية همثل أبصرت ففرنسا لكنه عاد مع الشيخ سيدي عبد اهللا البلبايل اآلتى ذكره ، 
تمع فرتكت اجلهاز ، لكن كان هلا ساعد امل ويف هلا التدخل يف تولية وعزل القضاة ، على تنظيم ا

هـ إىل سنة 1328لشيخ سيدي عبد اهللا بن أمحد احلبيب البلبايل سنة بداية هذه الفرتة تواله ا
، الذي يعد أول قاض بعد دخول االستعمار منطقة توات ، وكان له جملس يتكون من هـ 1329

.علماء مشاورين 
القاضي سيدي حممد بن عبد الكرمي بن ومن القضاة الذين نشطوا هذا اجلهاز يف هذه الفرتة 

الذي مأل فراغ املنصب بعد هـ ، مث القاضى سيدي عبد احلق بن عبد الكرمي 1374ت عبد احلق ، 
هـ بطلب من السلطات الفرنسية الىت دعته وكان آنذاك بتونس ، فنصب سنة 1374أن شغر سنة 

.الشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل رمحه اهللا –سنة وفاة أمنوذج هذه الدراسة 1م1954هـ 1375
دي الواقع االقتصا

هـ نزل به مرض 1300من سنة 38، 37عرف اإلقليم شدائد ونكبات اقتصادية ، ففي سنة 
20ت أزمة يف العقد الثالث من القرن اجلدري ، مات على إثره خلق كثري غالبهم أطفال ، كما وقع

كلت زمة اقتصادية ، شهد اإلقليم على إثر ذلك نزوح الكثري من سكان توات الوسطى ملنطقة تيديأ
الناس كلأ، واشتد األمر بارتفاع األسعار ، وقلت األلبسة ، كما عم اجلراد ، فاختفى التمر حىت 

احلركة النوازلية آثارا خمتلفة على أنشطة احلياة ، ومنها ت بالشكتركاخل من الظروف اليت.2احلشيش 
.وأحكامها املتغرية 
مكانته العلمية : الفرع الثاني 
لديه مكانة بني علماء عصره ، شهد الكل منهم مبستواه وجوالنه يف العلوم ، كانتلتفوق الشيخ 

:أولئك األعالمالعلمي العايل ، وننقل طائفة من شهادة 

، والنبذة يف تاريخ توات ، مصدر سابق ، ص  وما بعدها 44م ، مصدر سابق ، ص  19-18أنظر فرج حممود فرج ، توات خالل القرنني  - 1
85–91.

.293، ص 2أنظر حممد باي بالعامل ، الرحلة العلية ، مصدر سابق ، ج - 2
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أشكلت عليه يف بعامل األعراب ، يف مسألة لغوية صفهفقد و شهادة احلاج أبو عالم البلبايل  ، : 1
: لفظ للبوصريي يطلب فيها البيان قائال له

قول غريب    أتى به الشيخ البوصريي عجيباألعراب ماعامل يا
اخل...ن املشبه به معتمدا  ـدا      عـبتفضيل املشبه الذي ب

: وقد أجابه بنفس الطريقة على األوزان قائال 
:إىل قوله...على نبينا ومن تاله ـلى اهللا      ـاحلمد هللا وص

طاولتها رفعة مساءمااء       امسـفقول من ذكرت ي
1اخل ...وغريه كواكب من أصل ه مشس فضل     ـــوقوله إن

وصف مستطرد جامع ، من قبل العامل الشيخ موالي أمحد الطاهري ، وذلك بعد اطالعه على : 2
يف باب النكاح ، الباب ، آنذاكأشكلت على الفقهاء مسألة فقهية يف ، له منظوم ملغوزجواب

مفادها أن رجال تزوج بامرأة ومسها ، حاهلا يصدق ثى املشكل كما توهم الشيخ عليش رمحه اهللاخلن
. فهل هلا الصداق ، وما هي اآلثار الفقهية املبنية على ذلك ؟ " رتقاء " وصف عليه 

: يقول فيه نورد جزءا منهباب النكاح ، من يف نوازله يف أسلوب نظم ورد ونص السؤال 
ومن لقدرهم اإلله قد عظماالسالم عليكم معشر العلما      أزكى 

ما     وبعد ما قول فرج هلا رب من بسده حكماـكم يف امرأة أ
بكت عليهم دموعا أمزجتها دمالما      ــاتوا وهم حوأهلها كلهم م

وثغرها ملزمابالعيب مث ارتضى ا      ـــفهل جيوز نكاحها ملن علم
.آخر األبيات إىل

: ونص اجلواب بنفس األسلوب قائال 
بعد السالم على اإلله ذي العظما       وأزكى السالم على طه ومن له انتما

ماـــــبعون ربنا جاء فائقا حمكما      ـخذ اجلواب مهذبا قد انتظ
المشكل اخلنثى من عليش قد زعماي كمن خلقت رتقاء صاح أفهما هذ

:إىل قوله 
1اـوقيل إن منه بانت نصفه احنتمهلا الصداق إن مست وإن حرما   

.32أنظر حممد عبد العزيز ، قطف الزهرات ، املصدر السابق ، ص - 1



شخصية الشيخ البلبالي وواقع إقـليم توات ، العلمي والثقـافي:المدخل التمهيدي

41

طلع يف برج شرفنا القمر : على اجلواب وصفه بقولهالطاهري محد اطالع الشيخ موالي أبعد و 
الباهي وتصدى أوتصدر لدواء جهلنا احلاذق املاهر ، وجرى يف حرز فهمنا السيل اهلامر الشاعر 

ه احملقق الصويف املدقق ، ذو الذهن الثاقب ، والفكر الصائب ، نادرة الدهر ويتيمة عقد الناتر ، الفقي
املرصع بأنوار علومه شىت ظالم الليل احلالك ، املرأب ما ، الفقيه املشارك ، الورع الناسك ، الصدر 

د اهللا ، ذي النصوص والقياس والذكاء أبو عب....أتاه كل مفسد هالك ، اجلامع ألصول وفروع مالك 
وقد نقلنا العبارات املهمة من هذا 2اخل..الزال مرفوعا على االعتماد ، منصوبا للظنيات واالجتهاد

العلمية املتمثلة يف القدرة على جلب ليت تؤكد املكانةوا، الوصف كشهادة لعامل من علماء عصره 
.النقول والنظر يف املعقول ، واجلمع بينهما 

مد البكري ، الذي عد آية يف عصره ، مشيدا مبقامه متفائال له حيازة شهادة الشيخ سيدي حم: 3
منصب جده ، مؤسس املركز العلمي ببىن تامر ، وقد جاء نص اإلشادة يشمل الفقيه حممد احلسن 

قلت أشعر الناس وإن حدث قلت أعلم بن عبد الكرمي ، معتربنه البدر املنري والفقيه العاىل ، فإن نظم 
قلت أفقه الناس وإن قضى قلت أقضى الناس ، وإن حرر قلت أعقل الناس وإن طالع الناس وإن أفىت

ا للشيخ ..3قلت أفهم الناس  .اخل األوصاف العالية الىت شهد 
وفاته : الفرع الثالث 

مشل تأليف الرجال ، عليه هللايف خمتلف ما فتح امثلنا له هم مبا اسفلقد مد اهللا يف عمر الشيخ 
أشارنا إىل أمسائهم وممن مل ننشر ، كما مشل يف ذلك تعليم عامة اجلاهلني وإرشاد احليارى من ممن

اورة حملل  السائلني ، ومل يقتصر دوره على طلبته الوافدين إىل دار القراءة وإمنا امتد إىل القصور ا
.إقامته ، كما ترك مؤلفات ورسائل عدة من أمهها نوازله 

،رغم ما رزقت به عائلته من سعة يف الرزقاهدا يف الدنيا معرضا عن زخارفهاعاش رمحه اهللا ز 
متواصال مع علماء عصره ، يناقش األقوال وحيقق فيها وقد يستطرد يف مقام االستطراد  قواال للحق 

.التأخذه فيه لومة الئم ، متواضعا ألهل العلم  ولغريهم 

.وما بعدها 133اجلواهر ، مصدر سابق ، ص أنظر نص السؤال وجوابه كامال يف - 1
39-38حممد عبد العزيز ، قطف الزهرات ، مصدر سابق ، ص وتفاصيلها لدىةأنظر املسأل- 2
.37أنظر حممد مبدويب ، القنديل العايل ، مصدر سابق ، ص -3
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ا لم حتدد تاريخ وفاته ، فواهتمت به أما بالنسبة للمصادر الىت ترمجت له وبعد املقابلة اليت قمنا 
هـ 1375أكد لنا أن الشيخ تويف خالل سنة ت، اعتمادا على ما لديه من وثائق مع أحد أحفاده 

.وأسكنه فسيح اجلنان ، رمحه اهللا1م 1955
يد مفهوم مصطلح من خالل ما وقفنا عنده من املعامل الشارحة لتحدوملخص هذا املدخل ، 

إقليم توات وخواصه اليت منها كثرة األعالم ، ومن هوالء الشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل التمريت 
م يتضح لدينا أن مصطلح توات اسم ملنطقة من مناطق 19/20هـ 14والقرن 13القرن اية خالل 

رباري ، عمرت منذ القرن اجلنوب الغريب للجزائر من الصحراء اإلفريقية الكربى ذات املفاوز وال
.السادس قبل امليالد ، هلا خصائصها اجلغرافية والثقافية واالقتصادية 

وحبكم عوامل عدة منها املوقع اجلغرايف املتميز الواقع يف مفرتق طرق التقاء القوافل التجارية القادمة 
ا على ، من وإىل اإلقليم صوب املناطق املتعددة  ان حبكم املياه اجلوفية اإلنستوفري معيشة وقدر

عرفت يف تارخيها القدمي  على األقل حركية واالبتعاد عن املدن وعواصمها مما من شأنه االستقرار 
اهـ شارك يف تكوينه10متتد إىل ما قبل القرن علمية وفقهية حسب املعلومات املتاحة بني أيدينا  

ا العالمة حممد عبد الكرمي البلبايل مبا ، من حلقطويلة كونوا سلسلة كثر ،  أعالم فقهاء نوازليون   ا
حممد عبد أىب زيد ، فتاواه املوسومة بتحفة اللبيب احلليم من فتاوى اقدمه من إجابات عكسته

الذي واصل تنشيط الدرس العلمي عامة والفقهي خاصة ، مشل قصور تيمي و ، البلبايل الكرمي 
يف حياة التسلط والنفوذ والتحكم االستعماريمن اإلقليم يف زمن عرفت فيه اجلزائر أعىتوخارجها 

.م1900الفرد التوايت خاصة منذ الفرد اجلزائري عامة ، و 

.00:17م يف الساعة   11/2011/ 23مقابلة أجريتها مع حفيده ، احلاج حممد مبدويب ، مبدرسة دار القراءة ببين تامرت ، يوم - 1
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أصول االستنباط الفقهي ومظاهره في النوازل:الفصل األول 
تعىنمفاهيم ومصطلحات كلها إشكاالتيتناول هذا اجلزء من الدراسة حماولة اإلجابة على 

ااألصول واالستنباط والنوازل ومفر الفقه التطبيقي ، من خالل مفهوم ب الوجهة ، كما حيدددا
ما يشمل األدلة من كتاب عند علماء النوازل يف توات قه التطبيقي املرادة بأصول االستنباط يف الف

مما يعرب عنه عند مجهور األصوليني باألدلة الشرعية املتفق عليها ، كما يشمل وإمجاع وقياس وسنة
مسمى تضمنهيممااخل ...من سد ذرائع واملصلحة وما عليه العمل األدلة املختلف فيها أيضا 

القواعد الفقهية ويدخل ضمن ذلك النص واإلمجاع والقياس، غرييقه طر أعىن ما االستدالل 
ومن ضمن ذلك قياس غري ، وضوابطها أيضا ات عليها من حيث تكييف اإلجابة وفقها والتخرجي

م أحد عند الفقهاء واألصوليني يف املنصوص عليه يف املذهب على املنصوص مما يسمى  تقسيما
.اخل...بالتخريج 

ك اجلة مفهوم النوازل واملصطلحات ذات الصلة يف استعمال النوازليني ، مسوا ذلاول معوحي
حيدد إشكالية العالقة بني أصول االستنباط  كما ذلك ،ىل غري إفتاوى أوإجابات أوقضايا معاصرة 

مدى اهتمام علماء ي للمستجدات من خالل الوقوف على كمؤسسات ملنطلق التكييف الفقه
ملدرسة املغربية ومظاهر ذلك االهتمام من الوجهة النظرية يف ما ألفوه وما تركوه يف ااملذهب املالكي 

الفقهية واألصولية املخالفة وأثر املدرسة وخارجها مع املذاهب واالجتاهات من حماورات فقهية داخل
املدرسة خاصة ، كما يتبني العالقة بني تلك تلك ذهب عامة وتوجهاتذلك على تثبيت امل

أثناء والدروب اليت يسلكها مواصفات املنزل واآللية للوقوف علىالجتهاد التنزيلي ، األصول با
اليت ينطلق منها ويكيف وفقها تلك اإلجابات من نصوص النصوصعملية التنزيل لتتساوق مع 

وأبعاد تشريعية تارة ومراعاة الظروف واملتغريات الزمانية واملكانية أخرى ، وما سلكه السابقون من 
: التالية وفق اخلطواتمعاجلةالشبيه والنظري لتلك املستجدات، اء وقضاة أيضا يف علم

 أصول االستنباط الفقهي يف النوازل: املبحث األول
 مفهوم االستنباط يف النوازل : املطلب األول
 مفهوم النوازل : املطلب الثاين
 أمهية النوازل : املطلب الثالث
 والنوازلتنباط أصول االس: املبحث الثاين
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 أصول االستنباط واالجتهاد التنزيلي: املطلب األول
 مسالك التكييف الفقهى للنوازل : املطلب الثاين
 مظاهر أصول االستنباط عند املالكية : املطلب الثالث
واملذهب املالكيأصول االستنباط يف النوازل : لثاملبحث الثا
 االستنباط املذهب املالكي وأصول : املطلب األول
 أمهية األصول يف االستنباط النوازيل : املطلب الثاين

في النوازل طأصول االستنبا: المبحث األول 
ت الفقهية ، يهدف لتحقيق املقصد األمسى من استخالف مبا تتوصل إليه االجتهاداالعمل 

لك األحكام كوسيلة ، يؤدي اإلنسان يف األرض ، عبادة اهللا عز وجل ، فأى خلل يف الوصول لت
العلماء رمحهم اهللا هلذا األمر ، فكانت أحكامهم الناجتة اهتمخللل على املقصد ، لذا باوينعكس

يأتى احلديث عن اجتهاد تعمل جاهدة لتأسيس تلك األحكام ، الراجعة ألصول االستنباط الىت
ا وبيان أمهيتها فيما تأتى معاجلته .عن حتديد مواصفا

مفهوم االستنباط الفقهي: المطلب األول 
حماولني حتديد املفهوم الفردى لكل ، جنزأه إىل وحدات ،هذا العنوانمفهوم تتضح معامللكي

.مصطلح خامتني باملفهوم العام له 
معنى األصول : الفرع األول 

أسفله  ، قاعدة الشيئ الذي يعين،ل لمة أصكهفردمل، األصول مجعيف الرتكيب اللغوي :أ
إىل روال يفتقيفتقر إليه غريه ما يستند إليه ، واألصل ماشيءفأساس احلائط أسفله ، وأصل كل 

وهو ما يتفق واملعىن االصطالحي اآليت بيانه 1غريه ، وما يثبت حكمه بنفسه ، وما يبىن عليه غريه 
:

2: االستعمالحبسب معان للمفردة، ويف اصطالح أهل األصول :ب

، 1وعلي بن حممد اجلرجاين ، التعريفات ، حتقيق إبراهيم األبياري ، ط . 1/24مج مصدر سابق ، أنظر ابن منظور ، لسان العرب ، - 1
.45هـ دار الكتاب العريب ، بريوت ، ص 1405

، ص م  دار الزاحم للنشر والتوزيع2002هـ 1423، 01القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني ، ط ،عثمان ،أنظر حممود حامد ، - 2
55-56.
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الذي هو األصل يف املسألة الكتاب والسنة ، أى دليلها ، وهذا املعىن : معىن الدليل ، يقال : 1
.إمجاليا أوقاعدة فقهية ، سواء أكان الدليل نقصده هنا وحنن نطلق لفظ أصول االستنباط

.األصل يف الكالم احلقيقة ، أى الراجح عند السامع: معىن الراجح ، يقال :2
األصل يف األشياء اإلباحة ، واألصل براءة ذمة اإلنسان ، أى : معىن املستصحب ، يقال : 3

.املستصحب حىت يثبت العكس 
األصل يف أن األمر يفيد الوجوب ، أى القاعدة املطردة: معىن القاعدة الكلية املستمرة ، يقال : 4
.مقيس عليها النبيذ أى اخلمر أصل النبيذ ، : معىن املقيس عليه ، يقال : 5
احلكم السابق كان ، أى استمراركان على مااألصل بقاء ما: معىن استمرار احلكم ، يقال : 6

.حىت يوجد مغريه 
.أصل املسألة الفالنية ستة ، أى خمرجها من السدس : معىن املخرج ، يقول الفرضيون : 7

ألدلة الكلية اليت يؤسس عليها فقه املالكية ا" هنا يف ما خيتص باملذهب املالكي ويعىن باألصول 
، مما يشمله مسمى االجتهاد وفق تلك األصول سواء رجع ملؤسس املذهب أو 1"إماما وأتباعا 

.لغريه من علمائه القدامى واحملدثني 
تعداد أصول املذهب ، منهم من يعدها ستة عشر أصال مدرجا تلك القواعد ، ومما يؤكد هذا 

ا أكثر فيضيف لتلك األصول األصلية والتبعية القواعد الكلية املع اليت ، روفة ، ومنهم من يتجاوز 
ا املقري ألفا ، وكل هذا مما يدخل  بلغ تعدادها لدى اإلمام القرايف مخسمائة ومثانية وأربعون وجتاوز 

.اليت متتاز باالتساع والتمددضمن أصول ومصادر املذهب املالكي 
إطالق األصول مما يشمل القواعد والضوابط الفقهية ، قول اإلمام الزقاق رمحه ومن األدلة على

.حول القواعد الفقهية اهللا يف منظومته 
مسيته باملنهج املنتخب      إىل أصول عزيت للمذهب

2" ا يشمل القواعد واألصول والضوابطواملراد باألصول م" قال أحد الشراح املعاصرين هنا 

،م ، دار الوعي اإلسالمي ، الكويت 2011هـ 1432، 20: أنظر حامت باي ، األصول االجتهادية اليت يبىن عليها املذهب املالكي ، ط -1
.20ص 

بتاريخ www. Habous.gov.comمن شرح املنظومة ، أنظر موقع 08حصة كرسي اإلمام الزقاق العدد املراد به الروكي ، يف- 2
.ليال 00:01م الساعة 29/08/2014
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االستنباطمفهوم: ثاني الفرع ال
، نبط املاء نبع: ، فتقول ادة ن ، ب ، ط ملالفعل املعاجم العربية العتيقة أواملعاصرة حتدد معىن 

.وكل ما أظهر فقد أنبط 
ومن هنا يقال استنبطه واستنبط منه علما وخربا وماال ، استخرجه ، فاالستنباط االستخراج  

فاستنبط الفقيه ، املاء من غور األرض ، ومنه استنباط األحكام ، وعليه ومنه استنباط، بعد جهد 
.1استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه 

عن منهلتزودإىل امن أهل التخصص املسلمني بدعوةيف هذا السياق يأتى االستعمال القرآين ،و 
ُهمْ اْألَْمرِ ُأوِليَوِإَلىالرَُّسولِ ِإَلىَردُّوهُ َوَلوْ ﴿:تعاىلقال ،االستنباط باستخراج فوائده طريق  ِمنـْ
ُهمْ َيْستَـْنِبطُونَهُ الَِّذينَ َلَعِلَمهُ  .2﴾قَِليًال ِإالَّ الشَّْيطَانَ َالتـَّبَـْعُتمُ َورَْحَمُتهُ َعلَْيُكمْ اللَّهِ َفْضلُ َوَلْوَال ِمنـْ

وصف صصني ممن يصدق عليهم اآلية الكرمية توحي بدعوة املتخ، فيستخرجونهأي؛فيستنبطونه 
.الغريهم من املعرفة بأصوله مسمى االستنباط 

نبط املاء ينبط :فقالاملعىن بنفس املعىن اللغوي ذلك عرب صاحب القاموس املختار عن قد و 
.3" نبط املاء إذا خرج ،ونبط البئر استخرج ماءها ، ، نبع ، نبطا ونبوطا 

هذا من حيث استعمال اللفظ ، استخرجتهإذااملاءاستنبطتمنمأخوذاالستنباطلفظ أيضا 
از ، يفستعمالهاأما، يف احلقيقة  استنبط فاستخراج اآلراء بواسطة الفكر والنظر ،فرياد به " ا

.4" وفكره ،خرج الفقه الباطن بفهمه واجتهادهاستالفقيه 
"أهل األصول " وفي اصطالح الفن 

:حسب ما يلينوردها هذا املصطلح ، عنعبريات اختلفت التقد 
فهو عبارة عن إخراج ما هو 5" آخر كان فيه شيءاملغيب من الشيءيراد به إخراج -أ
.بواسطة الفكر واستعمال النظر  خفي من أحكام املسائل ،مغيب

م ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، األردن ، ص 1988هـ 1408، 2أنظر حممد رواس قلعجي ، وحامد صادق قنييب ، معجم لغة الفقهاء ، ط - 1
49.

.83النساء، اآلية - 2
.410/ 13أنظر ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج " - 2
.990أنظر الطاهر أمحد الزاوي ، خمتار القاموس ، ط ، الدار العربية للكتاب ، بريوت ، لبنان ، در ، دس ،  ص - 3
.     991املصدر السابق ، ص ، القاموس ، خمتار أنظر - 4
،م 1998، 1القاهرة ، دار الطرابيش للدارسات اإلنسانية سن ، معجم أصول الفقه ، ط ،خالد رمضان ح-5
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بصحة مثله ومشبهه استنباط املعاين والعلل ونسبة بعضها إىل بعض فيعترب ما يصح منها : ب
.1ونظريه ويلغي ما ال يصح 

أبعد من جمرد معرفة معىن الظاهر للفظ ، االستنباطيقرر أن العام ، املفهوم ذا التعريف و 
ألنه استخراج األمر الذي من ،لهفى على غري املؤهلنيفيتعدى للمعاين والعلل مما من شأنه أن خي

.شأنه أن خيفي على غري مستنبطه
.2" بفرط الذهن وقوة اإلشارة وقوة القرحية استخراج املعاين من النصوص : ج

والناظر يف مفردات التعريف يالحظ أن عملية االستنباط تتم من النصوص فقط ، وهذا واضح 
من األدلة ممامن قياس أواستصحاب أوغريمها" ألن ما يتوصل إليه الفقيه عن طريق األدلة األخرى 

.3" دا الاستنباطايعد اجتها
يعتربون استخراج األحكام الشرعية من فرتاهملكن االستعمال حاصل يف اصطالح الفقهاء ، 

أصوهلا النصية وغريها مما هو معقول النص كالقياس واالستصحاب استنباطا، وهم بذلك مل يتعدوا 
عد يف حقيقة األمر خروجا عن احلقيقة الواقعية للفقه ، فاالستنباط بغري النص كالقياس أوغريه الي

ألن األدلة كلها هي قواعد أصولية يعتمدها الفقيه يف تفسري النص الشرعي إال أنه تفسري ، النص 
.4املسائل اليت كانت سببا لنزول النص ، غري مرتبط بأعيانفقهي جمرد عن الزمان واملكان 

تعريف أستاذنا يف االجتهاد التنزيلى ،مما يدخل ومن التعاريف اليت تنحو هذا املنحى العام ،
مصنفه دراسات يف الرتاث ، فقد حدد املراد من أصول االستنباط الفقهي وهو يتناول بعض 

، يف ما حل بتوات من القضايا واملسائل وازل غنية املقتصد السائل ـالنصوص  التطبيقية ملؤلف ن
أسس استخراج أوجه الداللة من هي ليت نعىن بأصول االستنباط هنا القواعد األصولية ا: بقوله 

النصوص ، وكذا خمتلف أوجه التوجيه والتعليل مبا يف ذلك األشباه والنظائر وسائر املقاصد واملعاين 
.5بوجه ما ولو، املساعدة على االستنباط 

األزهرية مصر ، القاهرة ، ، ط در مكتبة الكلياتطه عبد الرؤوف سعد:دراسة وحتقيق،إعالم املوقعني عن رب العاملني: ابن القيم اجلوزية ،-1
.35ص مصدر سابق ،معجم أصول الفقه حسن ، رمضانوأنظر خالد، 268، 1م ، ج 1968هـ 1388

، واجلرجاين ، معجم التعريفات ، حتقيق ودراسة حممد صديق املنشاوي ، .52حممود حامد عثمان ،األصول االجتهادية ، مصدر سابق ، ص - 2
.22م ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ص 2012، 2ط 

.71م باململكة املغربية ، ص 2010هـ 1431، 2وكي ، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء ، ط ، أنظر حممد الر - 3
.71أنظر حممد الروكي ، نظرية التقعيد الفقهي ، املصدر السابق ، ص - 4
.74-73ر ، د، ر ص دار الغرب للنشر والتوزيع ، وهران ، اجلزائدراسات يف الرتاث ، ط ،انظر حممد دباغ ،- 5
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اط إال أنه حيدد جمال االستنب، للتعريفاتالضابط وإن لوحظ على هذا املفهوم عدم التزام احلد 
إىل غري ذلك، فيشمل مسمى األدلة والقواعد ، ع العام وهذا امر واضح لالستنباط من حيث الواق

ذا يستقيم ما نرمي إليه يف مفهوم االستنباط ،من كل اآلليات املستعملة يف االجتهاد ،  و
ىلإ،س ، وسد ذرائع ، وعرف ، واجتهاد لنصوص مبعىن األدلة سواء كانت قواعد أصولية من قيافا

اليت تعين يف مفهومها ، قضية كلية منطبقة على مجيع أو كانت قواعد فقهية كلية غري ذلك ، 
ا  اخل من القواعد املتعددة ...كقاعدة األمور مبقاصدها أو قاعدة املشقة جتلب التيسري ، 1جزئيا
.أوفروعها 

ا حكم شرعي الستنادها إىل أإذ  .صل شرعي القاعدة الفقهية هي يف حد ذا
خصوصا إذا نظر إىل منشأ وواقع ، وإن وقع الرتدد واالختالف بني العلماء يف شأن االستدالل 

ا مثرة للفروع  فالقاعدة مصاغة انطالقا من جتميع الفروع ، فاليعقل إن يصري ، تلك القواعد من كو
لبية ،إْذ معظمها أغها وارد كما أن االستثناء فيوإال لزم الدور والتسلسل ،الفرع أصال ودليال ، 

ضف إىل ذلك أن عملية االستقراء الذي جاءت على إثره تلك القواعد ناقص جزئي اليكفي 
.الظن الذي تثبت مبثله األحكام لتكوين 

: مبا يلي لكن هذه احلجج مردود عليها  
ا ، فليست كل القواعد، مثرة للفروع القواعد حجة كون: 1 أصلها الفروع ، حجة غري مسلم 

2]إمنا األعمال بالنيات [من القواعد ما مصدرها نص ،كقاعدة األمور مبقاصدها حلديث فهناك 

له [وقاعدة اخلراج بالضمان حبديث 3]الضرر والضرار [حديث ، لنص وقاعدة ، الضرر والضرار
ا من الفعل ، فقد كما أن األمر يف كون القواعد بنيت على الفروع ليس بدع،4]غنمه وعليه غرمه

كعلم العربية املصاغة ،  أسس وأصل املذهب احلنفي انطالقا من الفروع ، وهكذا علوم أصلها فروع 

.219أنظر اجلرجاين ، التعريفات ، مصدر سابق ، ص - 1
م ، بريوت لبنان ، كتاب بدء 2003هـ 1424يف اجلامع  الصحيح ، ختريج وضبط صدقى مجيل العطار ، ط در ، احلديث أخرجه البخاري - 2

.17ص ، 1ج ، 01م الوحى ، باب كيف كان بدء الوحى إىل رسول اهللا صلى عليه وسلم ، ح رق
كتاب األحكام ، ،د ، مع دار إحياء الكتب العربية ، مبصر ، ط  ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، حتقيق حممود فؤاد عبد الباقي احلديث أخرجه - 3

ا وشواهد حاصلها أن له طرقاحلديث فيه كالم حول الصحة والضعف ، و ، 784، ص 2ج 2340ح رقم ،باب من بىن يف حقه ما يضر 
، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،  ط أنظر ناصر الدين األلباىن ،لدرجة الصحيح ، يرتقىهلا بالضم 

.419، ص 3، ج، م 1985هـ 021405
.39، ص 6هـ ج1344، 1اهلند ، ، ط ، دائرة املعارف النظامية ، 11541البيهقى يف السنن الكربى رقم يث أخرجه داحل- 4
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، والدور والتسلسل معترب لوكانت الفروع املراد استنباطها هي قواعده من تفصيالت كالم العرب 
.1نفسها اليت صيغت القاعدة منها وليس كذلك 

لو من استثناء ، مردود ألن هذا االستثناء خرج لعدم حتقق مناط الختحجة كون القواعد : 2
.2القاعدة فيه أولفقد بعض من شروطها أولوجود مانع من انطباق حكمها عليه

.كما أن حمذر الوقوع يف تلك االستثناءات يدفعه شرطية أن يكون االستنباط من أهله 
أن االستقراء وإن كان غري تام فهو حجة كون عملية االستقراء فيها ناقصة ، جياب عنه ب- 3

واالستقراء الناقص من أهم األسس يف تكوين ، وهو أغلىب ، ويكفي الظن يف األحكام الفرعية 
القواعد الفقهية ، وعلى الرغم من أن نتائجه مظنونة لكنه املنهج الصحيح الذي سلكه الفقهاء 

.3واألصوليون 
.4ن يف املوضوع يبدو وجيها للتوفيق بني املختلفني والتفصيل الذي سلكه أحد املعاصري

حبكم إجازة التخريج عند املالكية أعىن ، غري مشكل -وما نرمي إليه حسب ما يظهر –واألمر 
يف الفصل الثالث  من خالل بيان آراء العلماء يف كما سوف يأيت ،  نوع ختريج الفروع على الفروع 

.ذلك  
لتخريج الذي جيعل الفرع الواحد أصال لفرع آخر ، كيف بالقاعدة اليت هي وعليه فإذا أثبتوا ا

.- واهللا أعلم –جمموعة فروع إذ التخريج عليها واعتبارها أصال من باب أوىل 
االستنباط ة والقواعد الفقهية أصال من أصول من حيث اعتبار األدلهلذه الوجهة فهوم الشامل وامل

املمثل الجتاه حجية هذه رمحه اهللا ى اإلمام شهاب الدين القرايف تجسد يف شكل نصي واضح لدي
وهو يتحدث عن أمهية اعتماد الفروع الفقهية على أصول االستنباط اليت تشمل على ما القواعد ، 

فيما يتعني أن يكون خاطر الفقيه من أصول الفقه : يسمى األصول ، وما يسمى القواعد قائال 

م ، مكتبة دار الرشد للنشر والتوزيع ، الرياض ، ص 1998هـ 1418، 1أنظر يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ، القواعد الفقهية ، ط ، - 1
275.

.274املصدر السابق ، ص القواعد الفقهية ، أنظر يعقوب الباحسني ، - 2
.211، املصدر السابق ، صقواعد الفقهيةأنظر يعقوب الباحسني ، ال- 3
.وما بعدها 280أنظر يعقوب الباحسني ، القواعد الفقهية ، املصدر السابق ، ص 4
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لعلماء حىت خترج الفروع على القواعد واألصول ، فإن كل فقه مل خيرج وقواعد الشرع واصطالحات ا
.1على القواعد فليس شيئا

متحدثا عن ، رمحه اهللا عبد الرمحان اجلنتوري الشيخ ، يقول أحد علماء النوازل التواتني 
يم ، ومن مل يعرف أدلة الفروع وقع يف تعب عظ":جزءا من نصه ، ننفل أمهية األصول للفقيه 

فعليك بالتفقه يف أحكام اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ، وليس مث فرع إال وله دليل من كتاب 
.2"اهللا أوسنة رسوله
األدلة ، إال أن كالمه يشمل القواعد األصول بنوع تلك رمحه اهللا اجلنتوري الشيخ وإن مسى 

واكبة تقتضى توسيع جمال االستدالل وغريها ، فالنصوص حمدودة وقضايا املسلم غري حمدودة ، وامل
، وواقع مؤسسات فروع نوازله رمحه اهللا تثبت ذلك اخل ..إىل غري النصوص ، من الكتاب والسنة 

ذه القواعد وتفريعات السابقني  ، وكيف يتم استحضار احلكم مع غياب من خالل االستشهاد 
.يؤسس عليه يف الذهن ، والقواعد من تلك األسس ما

: القرايف اإلمام كما قالأصول الشريعة قسمان  ف

أصول الفقه وهي قواعد األحكام الناشئة عن األلفاظ العربية *
.3" وقواعد كلية فقهية جليلة كثرية وعظيمة العدد مشتملة على أسرار التشريع وحكمه  *

لمسلك العام لية اعتبارا كما يدخل لدى املفهوم ما ارتبط بتلك القواعد مما يسمى بالضوابط الفقه
فإذا كان األول خيتص بباب واحد وقصد به نظم صور ، بني الضابط والقاعدة للعلماء املفرق

ة فإن الثاين ما جيمع فروعا من أبواب شىت  ، ويدخل التخريج مبفهوم أن ينظر جمتهد املذهب متشا
.لشبيه فيخرجها على املنصوصة ذات النظري وايف مسألة غري منصوص عليها 

.1/55م ، دار الغرب اإلسالمي لبنان ، ج 1994، 1القرايف ، الذخرية ، حتقيق حممد حجي ، ط - 1
.23طوط خزانة سليماين على ، أدغا ، أدرار ، ص عبد الرمحان بن عمر التنالين ، الفهرسة ، خمأنظر - 2
هـ 1421، 1حممد أمحد سراج ، وعلي مجعة حممد ، ط ، دار السالم للطباعة والنشر بالقاهرة ، ط ، الفروق ، حتقيق ، ،القرايفأنظر ، -3

. 44ص 1م ، ج 2001
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معنى الفقه : الفرع الثالث 
املنسوب للفقه املعروف يف أي، بياء النسبة يف العنوان الذي حددناه ، مفرد كلمة الفقهي 

.اصطالح الفن
، من فعل فقه وفقه بالضم والكسر لعني الفعل ، فيقال أويت فالن فقها يف والفقه يف اللغة 

بالشيئ والفهم له ، مث غلب على رجل فقيه واألنثى فقيهة ، فالفقه العلمالدين ، أى فهما ، وال
.1علم الدين لشرفه 

،كان يعين فهم حقيقة الدين اإلسالمي عامة ، مفهوم اللفظ ويف الصدر األول قبل ختصيص 
. 2]اللهم فقه يف الدين [ صلى اهللا عليه وسلم الرسولومحل هذا املعىن حديث 

: تعبيرات منهاح الفقهاء ، وفي اصطال
" العلم باألحكام الشرعية الثابتة ألفعال املكلفني : " عرفه اإلمام أبوحامد الغزايل بقوله -01

ا متكلما ، وقيد األحكام بالشرعية يف تعريفه هذا لتخرج األحكام العقلية اليت يسمى العامل 
.الفقيها 

ا من العلم له بأحكامكما أن قيد أفعال املكلفني يف تعر  رع اخلمسة الشيفه رمحه اهللا ، خيرج 
.3وغريهماختص مبعرفة اللغة واحلديث والتفسري ن مم، 

هو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها :بقوله األسنوى وعرفه اإلمام -02
.4" التفصيلية

ا من العلم باألحكام العملية امل" عبارة بكما عرف-03 ا حبيث اليعلم كو ستدل على أعيا
.5"الدين ضرورة 

.13/522، ج 1/306ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج - 1
رطبة ، القاهرة ، مسند أمحد ، ط ، ق.احلديث أخرجه اإلمام امحد يف مسنده ، مسند عبد اهللا بن عباس ، وقال إسناده قوي على شرط مسلم - 2

. 328ص ،1در ، دس ، مج 
. 35، ص1م ج 1997،هـ11417وت ، لبنان ،ط مؤسسة الرسالة بري " الغزايل ، املستصفى من علم أصول الفقه دأبو حام-3
اية السول ، شرح منهاج األصول -4 .17، ص 1م دار الكتاب العلمية بريوت ، ج 1999هـ 1،1420ط ،أنظر عبد الرحيم األسنوى ، 
هـ1418، 3طه جابر العلواين ، ط ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ، هـ  دراسة وحتقيق 606فخر الدين الرازي ت " احملصول يف علم األصول -5

78ص 5/2م ج مج 1979
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وتعريف اإلمام الرازي ظاهره عدم دخول األحكام الظنية ، لكن املراد ما يغلب على ظن 
تهد ليقطع بوجوب العمل مبا أداه إليه ظ كما أن قيد نه ، فلهذا صح إطالق لفظ العلم ،ا

ا ، خيرج علم املقلد  .علمه فقها ىفال يسمفهو غري مستدل عليه ، املستدل 
تهد ، تعريف ت ومن التعاريف اليت ربط الفقه بوصف االستدالل حبكم أن الفقيه هو املفيت وا

.1" العلم باألحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية باالستدالل : حممد بن علي الشوكاين قائال 
.2العلم باألحكام الشرعية العملية باالستدالل : وتعريف القرايف أيضا الذي قال 

إنشاء الفروع الفقهية من تلك األدلة األصولية اإلمجالية عملية تنزيل احلوادث أو واألمر ظاهر يف أن 
.، ومن هنا تتضح أمهية ربط الفروع بأصوهلا تدليل واستدالل ألحكام تلك الفروع 

: يتضح ما يلي ومن خالل ما مت بيانه يف هذا املطلب ،
االستنباط عملية جهد مبذول من أهلها ويف حملها ، أبعد من جمرد معرفة املعىن الظاهر إىل 

.املعاين والعلل وغريمها 
كما يشمل النصوص يف عرف أهل األصول  ،  استخراج األحكام من النصوص بفرط الذهن 

فالنصوص حمدودة وقضايا املسلم غري ية ،يشمل القواعد الفقهية وضوابطها ، والقواعد املقاصد
اخل ..حمدودة ، واملواكبة تقتضى توسيع جمال االستدالل إىل غري النصوص ، من الكتاب والسنة 

وأن الشبه املوجهة للقواعد كأدلة خصوصا إذا تعلق األمر حبكم ما هو واقع من تلك القضايا ، 
ب يف استنباط أحكام الفروع إىل اعتبار مردود عليها ، خصوصا يف املذهب املالكي الذي يذه

الشبيه والنظري دليال عن طريق ختريج الفروع على الفروع ، وأن مصطلح الفقه ، عرب عنه األصوليون 
بتعابري خمتلفة أمهها ما يربطه بالدليل ، من حيث كونه علما باألحكام الشرعية العملية املستدل 

.عليها 

م ،  1999هـ 1419، 1أنظر ، حممد بن على الشوكاين ، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ، حتقيق أمحد عزو عنابة ، ط ،-1
.17، ص 1دار الكتاب العريب ، بريوت ، ج 

.57/ 1ج مصدر سابق القرايف ، الذخرية ، - 2



أصول االستنباط الفقهي ومظاهره في النوازل:                     الفصل األول

54

:النوازل م مفهو : الثاني المطلب
معنى النازلة في االستعمال اللغوي: الفرع األول 

حل به ل فنزل فيه األمر حَ معىن ، املرتبط مبادة نزل يف أصل االستعمال اللغوي املصطلح يراد ب
كما واملصيبة والداهية ،  حيمل معىن الشدة والضيق ، الوقوعحيل من فوق ألسفل ، مما جيعل ماو ،

.1ومجعها نوازل ، كما حتمل معىن الفرح والسعة،والنازلة الشديدة تنزل بالقوم" منظور قال ابن 
فَِإَذا ..﴿: يف قوله تعاىل جاء التعبري القرآين ،وصف الشدة مما ينوب بالناس ، ويف سياق 

م يهود خيرب و ،3" نزل العذاب بساحتهم " 2﴾نـََزَل ِبَساَحِتِهْم َفَساء َصَباُح اْلُمنَذرِينَ  .املراد 
ب الدهر تنزل بالناس ، وقد يطلق لفظ مبعىن املصيبة من مصائ،واألصل يف استعمال لفظ النازلة

.4ويراد به املوت ، كما يف استعمال الشاعر اجلاهلي الداهية
.دويهية تصفر منها األنامل سوف تدخل بينهم       أناسوكل 

.ذوالوجهة اللغوية قدمي وهذا أصل االستعمال يف ال
املتالئم مع معىن الشدة والنائبة ، مبشروعية ما خيفف بالدعاء احلكم الفقهيومن هنا جاء 

لرفع النازلة وتفريج ما ختلفه من مهوم ، وهو مشروعية القنوت يف النوازل ، والتضرع إىل اهللا سبحانه 
.5" عند من يقول به من الفقهاء  

مقدمة يف حسب ما ورد ، وأمور عظام جاء التعبري للنوازل بوصفها دواهي جهةهذه الو من و 
وكان من مجلة نفع : ملا قال أمنوذج هذه الدراسة ، " فتاوى الشيخ عبد الكرمي البلبايل " جامع 

م من الدواهي العظام  .6" اخلاص والعام ما دونه األئمة الكرام من النوازل اليت تقع يف زما
متأثرة بذلك االستعمال ، تعريفات اصطالحية ملفهوم النازلة جاءت هذه الوجهة اللغويةومن

.املتعددة املسوقةتظهر من خالل التعريفات 
.وفق زمنني قدمي وحديث الفقهاء الغالب لدى عرف اليف مهنا ملا يتوجه إليه القصد نصرفيسو 

.659ص /13/11ج، نزل، مادة سابق مصدر ابن منظور، : انظر- 1
.177–الصافات- 2
.27ص 6م دار الثقافة باجلزائر ،ج 1990هـ 1410، 1ابن كثري ، تفسري ابن كثري ، ط - 3
هـ 1،1424للمحة يف شرح امللحة ، حممد بن احلسن الصايغ ، دراسة وحتقيق إبراهيم بن سامل الساعدي ، ط  ، اهو لبيد بن ربيعة ، أنظر - 4

.10، ص 1/2م مج 2004
.788ص /13/01م ، د ، ر مج 1983هـ 1403، املغين ط ، دار الكتاب العريب ةأنظر موفق الدين بن قدام- 5
أنظر حممد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ، ط دار " فلفظ الداهية معجميا يعين األمر العظيم . 3اجلواهر مصدر سابق ، ص " قدمة مأنظر -6

.134ص 10/10صادر ، بريوت د ، ر ، د ، س ، مج 
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ديم االستعمال القمعنى النازلة في : الفرع الثاني -
نبينها  هلذا املنحىتباستعماالنظفر وهنا ، عموما الفقهاء القدامى لدىملصطلح النوازل أثر 

:كما يلي
باب اجتهاد الرأي على : يف مصنفه جامع بيان العلم وفضله قال اإلمام ابن عبد الرب-1

أصحابعن أناس من[ا مث ساق حديث، 1األصول عند عدم النصوص يف حني نزول النازلة
معاذ بن جبل رضى اهللا عنه ملا بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن وسأله عن كيفية 

.2احلديث ] .....كيف تقضى إذا عرض لك قضاء: قائال له القضاء إذا عرض له 
ايا الواقعية احلالية اليتعبارة عن القضالرب ، داالستعمال الذي ساقه ابن عبذا النوازل ف

تهدينحتتاج  أن ستنباط ، وامللفت يف عنوانه هذا،وفق أصول االلبيان احلكم من قبل ا
.أما ما فيه دليل فالحيتاج لبيان حكمه ،فيه مما حيتاج لالجتهادنصاالجتهاد يف النوازل مما ال

وفيه ":زكاة أثناء بيانه لفوائد أحد أحاديث وجوب الاإلمام النوويقولمن تلك االستعماالت ،2- 
ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع من ظهر له احلق إىل قول ،األصولاجتهاد األئمة يف النوازل وردها إىل 

.3صاحبه 
عبارة عن ما حيدث للناس من وقائع حتتاج إىل إجابة بواسطة االجتهاد التعبريذا واملعىن 

.وفق القواعد واألصول 
-على ما تؤسس عليه تلك اإلجابات من قبل اإلمام النووىالستعمال وامللفت اشتمال ا

.أصول االستنباط  ،ضرورة وأمهية ربط النوازل بأساسها ما يعىن، –األصول 
يف أوالواقعات كالنوازل يف عرف املذاهب ،استعماال خاصاوقد استعمل مفهوم النوازل

ا و طالح األحناف ،اص تهدون املتأخرون ملا سئلوا عنها ومل االيت املسائل" اليت يعنون  ستنبطها ا
ما وهلم جرا .4" جيدوا فيها رواية ، من أمثال أصحاب أيب يوسف وحممد وأصحاب أصحا

م ، دار بن اجلوزي ، اململكة العربية السعودية ، 1994هـ 1414، 1، حتقيق أيب األشبال الزهريي ، ط ابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله -1
.845- 844،ص 2ج 

أبوداوود والرتمذي والطربي والبيهقي ، وقال الرتمذي إسناده ، كوعة حمدثنيجممعند الفقهاء ، لكنه اليصح ، أخرجه حديث معاذ هذا مشهور-2
أحاديث الرافعي ختريجالتلخيص احلبري يف ، وهو جمهول ، أنظر ابن حجر العسقالين ،مروليس مبتصل وكذا البخاري يف تارخيه لوجود احلارث بن ع

.وما بعدها4/445، ج 2076م ، ح رقم 1998هـ1419، 1بريوت ، لبنان ، دار الكتب العلمية، الكبري ، ط 
.213-1/212هـ دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ،1392، 2بن احلجاج  ، ط شرح صحيح مسلم النووى ، املنهاج - 3
وجود ، والشيخ على حممد ، دراسة وحتقيق وتعليق الشيخ عادل أمحد عبد املشرح تنوير األبصارالدر املختار ىابن عابدين ، رد احملتار عل-4

. 169، ص 1م دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية ، ج 2003هـ1423معوض ، ط خاصة 
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تهدينهلا تكل املسائل الواقعة الىت استنبط،  األحناف دىفالنوازل ل أحكام من قبل ا
رستم ومن بعدهم كمحمد بن يوسف وابن ،كعصام حممد و من أصحاب أيب يوسف، املتأخرين 

ما وهلم جر ن مسلمة وغريه ، ب هل ألرواية فيها وذلك راجع لعدم وجودهم، وأصحاب أصحا
. املذهب املتقدمني 

ومن هذا االستعمال اخلاص ، نوازل املالكية خصوصا يف بالد األندلس واملغرب ، اليت يريدون 
فالقاضي الذي مل يصل إىل 1اإلسالمي طبقا للفقه يها القضاة الوقائع اليت يفصل فالقضايا و ا 

كما عرف يف أقاليم درجة االجتهاد يشاور املفتني ، حىت أصبح املشاور ذا خطة مرتبطة بالقضاء ،
.خمتلفة ومنها إقليم توات ، ونوازل غنية املقتصد تعكس هذا النوع من اإلفتاء املرتبط خبطة القضاء

عدم سالمة القول ، يتبني حسب ما سبق ، مام القدامى بتحديد معىن للنازلة ومن خالل اهت
مل حيددوا معىن جامعا ملعىن النوازل حسب ما ذهب إليه بعض الباحثني يبدو غري ن األقدمني إ

. اللفظالضابطة حلقيقة التزام احلدود عدم اعتبار على إال 2سليم
الحديثمال االستعمعنى النازلة في : الثالثالفرع - 

من نورد تعريفات مفهومها عند املتقدمني ، دبعد ما اتضح استعمال لفظ النوازل وحتد
:يف ما يلي االستعمال احلديث ملعىن النوازل

.3"دوال اجتهاالوقائع اجلديدة الشديدة الىت النص فيها " : 01
املنصوص عليها ، مبا يتوافق واملعىن واملالحظ يف التعريف قيد الشدة يف املسائل النازلة غري 

.ملفردة نازلة اللغوي
.4"الوقائع اجلديدة اليت مل يسبق فيها نٌص أو اجتهاد " كما تعىن  : 02
.إضافة قيد عدم وجود نص شرعي إواجتهاد حظ يف التعريف هذا ،املالو 

فإن االجتهاد يتغري يف حالة ما إذا مل تتغري ظروفها ، وإالواملراد باالجتهاد يف احلادثة اليت 
. تغريت معطيات النازلة حاال وزمانا ومكانا 

.18ص بريوت ، لبنان ، م دار الغرب اإلسالمي ، 1983هـ 1403، 1عبد العزيز بنعبد اهللا ، معلمة الفقه املالكي ، ط - 1
.98م ، ص 2004/2005لعريب سليماين ، الفعل كالرتك تأصيال وتنزيال ، رسالة ماجستري جبامعة أدرار سنة انظر فتيحة ا- 2
هـ 1431امللتقى السادس للمذهب املالكي بعني الدفلى اجلزائر " خصائص النوازل الفقهية يف الغرب اإلسالمي " حيي سعيدي ، حبث -3

.64م ص 2010
.90صم دار بن حزم ، 2003، 1، ط ملسفر بن علي بن حممد القحطاين أحكام النوازل الفقهية املعاصرة منهج استنباط ، أنظر- 4
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ا -3 .1" املسائل والوقائع اليت تستدعي حكما شرعيا " بوجه عام يراد 
.التعريف عدم اعتبار وصف الشدة ، مما يشمل كل املسائل الواقعة هذا يففت والالَّ 

ايراعيه ومنهمن الاجمموع هذه التعاريف يف وصف الشدة منهأنيالحظ أيضا، وعليه فمما 
واالجتاه احلنفي من االجتاه األول ، حسب ما ورد يف االصطالح احلنفي املشار إليه ،من يراعيه 

.سابقا
احلرية وصف النزول حيمل معىن ، ألن على هذا التفريق فليس كل مسألة جديدة تعد نازلة بناء و 

ن غالب االستعماالت قدمية إ:وميكن القول، 2يف واقعهاا ألمهية النازلة احلكم ملحاليت جتعل معرفة
، الوقائعيفوجود وصف اهلم والضيق ليس ضرورة أنه يعينمما تراعى قيد الشدة ،حديثة الأو

، إالمما حيتاج حلكم شرعي جديد غري معهود يف حياة الناس املتجددة دوما كل ما هوالنازلة   وإمنا 
ا من حيث عدم وضوح احلكم فيها باعتبار اهلمِّ  ، وهذا حاصلاحلدوث أثناءا والتحري يف شأ

.-واهللا أعلم -حديثة ، ت املسألةمسينا ذلك نازلة أوواقعة مادام، للمكلفني
 للفظ مرادفات عند اإلطالق غالبا ، نبينها كما يلى .مرادفات لفظ النازلة:
خيرج املسائل االفرتاضية اليت يشملها مصطلح الفتاوى قد مماا ما يقع حقيقة ، يراد الوقائع : 01

.واألجوبة ملا هو واقع أومتوقع أومفرتض 
: امل يعهد يف واقع السائل ، ويتخذ أشكاال متعددة املراد م، المستجدةالجديدة أو : 02

، مما حيتاج إىل بيان احلكم فيه ،  للبشرراحلياة املتطو واقع طرحه يمما يقع ،مستجد ألول مرة : أ 
مثال ، ومسائل التأمني ، والعمل بنتائج كحكم زراعة األعضاء ، والزكاة يف النقود الورقية املعاصرة 

. النسب إىل آخره إثبات يف موضوع من عدمهالبصمة الوراثية
، حكمه بيانء على ذلك التغري يطرح من جديد لمستجد وقع لكن تغريت معطياته ، وبنا:ب

.3"الينكر تغري األحكام بتغري األزمان " الفقهية لقاعدة لتبعا 
إثبات ، يف جماالت العبادات واملعامالت واألحوال الشخصية ومن أمثلة هذا النوع من املسائل 

يف الطائرة ، وتطوير عمرة الج أو احلباإلحرامما مدى انعقاد و ،من عدمه األهلة باألجهزة احلديثة 
صور قبض لقريبة من القطب الشمايل و لرمي يف مىن ، وحتديد أوقات الصالة يف البالد امكان ا

.602ص ،1جم 2001، 1مطبعة املعارف اجلديدة بالرباط ، " املدخل إىل فقه النوازل " ، لأبو البص- 1
.63، ص صدر سابقم، خصائص النوازل الفقهية يف الغرب اإلسالمي أنظر حيي سعيدي ، - 2
.227، ص م ، دار القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بريوت2001هـ 1422، 2أمحد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ط ، - 3
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، األنابيب، وأطفال وصور التأمنيآلمر بالشراء ، بيع املراحبة لو عقد االستصناع كاملبيع املعاصرة ،  
اىل..وبنوك احلليب واملين يف موضوع األحوال الشخصية، والتلقيح االصطناعي والبصمة الوراثية 

. نتيجة التطور احلاصل يف احلياة املعاصرة والتزال من القضايا اليت حلت ساحة املسلمني غري ذلك
واهللا أعلم حسب ما نراه –للنوازل لعل أضبط تعريف وبناء على ما اتضح يف مفهوم النوازل ، 

بط بوصف الوقوع واحللول يالمس واقع النوازل مما يرتيالحظ فيه ما يف التعريفات املعاصرة الذي -
حسب ما ال االفرتاض ، وبوصف مستند النازلة وما تعتمد عليه من أصول وذلك بأن يراد بالنوازل 

ا ، حمقق فتاوى مسائل ابن رشد حدده  ووصف لتطبيق القانون ،وصف للوقائع كما وقعت" بأ
.1" إلسالمي عليها يف صوره املختلفة املستندة إىل النص أواالجتهاد ا

ومصطلح نازلة خمتص باحلدوث الفعلي الواقعي ، خبالف مصطلح فتاوى اآليت ذكره ، حبيث 
األول اختص مبا وقع فعال ، والثاين إجابة على أحكام فقهية قـد حدثت ، وقد تكون غري حادثة 

.بغرض ترويض امللكة الفقهية 2الوقوع ، مفرتضة 
أن أكثر الفقهاء امتثاال للواقعية هم أهل النوازل ، ألن للشكالواقع يؤكد مما اليدع جماال بل 

ارتباطها بأشخاص معينني ، وأزمنة وأمكنة من خالل ما تشتمل عليه منمقومات واقعيتها تتضح 
. ، كما سوف جنليه كمثال على ذلك بواقعية نوازل توات يف الفصل املواىل من هذا البحثحمددة 

ذا االسم جمهودات يف عامل الفقه البشريلفكرولقد خلف ا قدميا ،النوازل ،اإلسالمي 
وصار هذا اجلهد التنزيلي يطلق يف االستعمال احلديث على فقه خاص يسمى فقه النوازل ،وحديثا

" .العلم باألحكام الشرعية للقضايا املستجدة املعاصرة الوقائع واملسائل املستجدة ، أو " ، ويراد به 
ذا الفقهالعلماء مصنفات ألف كما :ما يليمن ذلكنورد ، خمتصة 

بن سهل صبغ عيسى بو األمصنف اإلعالم بنوازل األحكام ، املعروف باألحكام الكربى ، أل: أ
.4، وقد وفق اهللا له من حققه 3م 1093هـ 486األسدي ت 

ب م دار اجليل بريوت ، ودار اآلفاق اجلديدة املغر 1993هـ 1414، 02ابن رشد ، ط فتاوىأنظر حممد احلبيب التجكاين ، مقدمة حتقيق -1
.91، ص 1ج
، 09، ص 1م مؤسسة الرسالة بريوت ، سوريا ، ج 1996هـ 1416، 1أنظر  بكر عبد اهللا أبوزيد فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة ، ط -2

.168وانظر مسفر القحطاىن ، املصدر السابق
كام ألحله نوازل ا، توىل الشورى والقضاء بغرناطة وطنجة هـ أخذ عن ابن القطان وغريه ، وأجازه ابن عبد الرب413القرطيب فقيه نوازيل ولد -3

.122، أنظر خملوف ، شجرة النور الزكية ، مصدر سابق ، ص هـ886توىف ، وفهرسة 
. أعين الباحثة ، نورة حممد عبد العزيز حققته يف جزأين - 4
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جيل النوازل وكيفية واملؤلف مهم يكشف صورة تاريخ القضاء يف األندلس ، ويبني أسلوب تس
.1اإلجابة عليها ، وخطة التشاور بني الفقهاء يف جمالس القضاء  

.قاض عياض رمحه اهللا وولده حممد مذاهب احلكام يف نوازل األحكام ، للمصنف :ب
فيها ، من وتظهر اخلصوصية الواضحة بتحقيق حممد بن شريفة ، هذه النوازل النور ولقد رأت 

.2واألندلسينيباإلفريقينيوحلاقهم املغاربة السريع يف الفقه أثر نبوغ خالل 
، مصنف بدأه مبسائل املفقود ، كما حوى مسائل النكاح واألميان هـ 782ابن لب ت نوازل :ج

.والبيوع واألحباس  
مبكتبة املخطوطات والكتب النادرة باملسجد النبوي باملدينة خمطوطة واملصنف نسخة منه 

.3املنورة 
هـ ، وقد 883غيلي ، اجلزائري ، ت ليحىي بن موسى املازوين املنوازل مازونة من ذلك :د

الدكتور خمتار حساين ، ومراجعة الدكتور مالك كرشوش من قبل كلها يف ستة أجزاء ، حققت  
.م 15هـ09الزواوي ، اليت عدت مصدرا مهما للفقهاء يف القرن 

ت الصلة بلفظ النوازل المصطلحات ذا: الفرع الرابع 
ا معىن اللغوي،من حيث الرتادف تعبريات خمتلفة ملصطلح النوازل  يطلقها الفقهاء ويريدون 

:ما يلي ذلك يف ونربز،النازلة
الفتاوى -01

وفتيا وفتوى ، فأفتاه يف مصدر لفعل مادة ، أ ، ف ، ت ، ى ، يف الرتكيب اللغوي ، اإلفتاء 
.4نه له األمر أبا

وتفاتوا إىل فالن ، ،ما أفىت به الفقيه ،والفتوى والفتيااملصدر،والفتوى والفىت امسان ملوضع 
5﴾..َوَيْستَـْفُتوَنَك ِفي النَِّساء ُقِل الّلُه يـُْفِتيُكْم ِفيِهنَّ ﴿:حتاكموا إليه ، ومنه قوله تعاىل 

.8، ص 1دار الغرب اإلسالمي جم1995هـ1415، 1أنظر مقدمة حتقيق ، اإلعالم بنوازل األحكام ،  ط ، - 1
.14ص ، دس ، 14ط ، دار الغرب اإلسالمى أنظر حممد بن شريفة ، مقدمة حتقيق املصنف املذكور ، - 2
.6593حتت رقم باملكتبة املذكورة ، م 2014أكتوبر / 23ها بتاريخ ياطلعنا عل- 3
.286، ص 10ج  مصدر سابق ، أنظر لسان العرب ، مادة فتا ، - 4
.127/ النساء - 5
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: التعريف االصطالحي
تهد من حيث بذل الوسع يف يلتقياملفىت ملا كان عمل الشرعى مل استنباط احلكم مع عمل ا

يفرق عامة األصوليني بينهما ، وهلذا أطلقوا ألفاظا كلها حتقق وظيفة االستنباط ، وهذه األلفاظ هي 
تهد ، الفقيه ،  .املستثمر، املفىت ، ا

ات ، خصوصا صطلحهذه املق بني و فر توجدالواقع والتنويع ، ومن حيث من حيث التفصيل هذا
:اإلفتاء واالجتهادبني 

.االجتهاد كوال كذلفاإلفتاء إخبار بثمرة االجتهاد - أ
تهداالجتهاد استنباط ألحكام -ب .اإلفتاء كوال كذلأم ال، طرحت على ا
تهد -ج أفىت خبالف مااإلفتاء فلمفت آخر أن يفىتكوال كذلينقض مبثله ، الحكم احلاكم ا
.به 

واحلاصل أن العالقة بني املصطلحني عالقة عموم وخصوص ، فكل مفت جمتهد وليس كل 
.جمتهد مفت 

شرعي ال على وجه اإلخبار باحلكم ال: " بلفتوىامصطلح فرِّ عُ بناء على ما اتضح و 
.1"اإللزام

بني الفتوى والقضاء ، والفرق بني أثر القاضي يربز العالقة،على وجه اإللزاموقيد وصف ال
.2، فالفتيا إخبار عن حكم اهللا عز وجل فهو كاملرتجم ، واحلكم إنشاء له فهو كالنائب واملفىت 

.يف حالة عدم التطبيقمثال عليه تنفيذ العقوبة زام ، اإللزام املادي ، مما يرتتبواملراد باإلل
ةالسلطة األدبيإال أن رغم من عدم اإللزام يف فتوى املفيتحديثا على الوالناظر للواقع قدميا و 

فهو احلاملة على التطبيق موجودة ، بالنظر ملا يتمتع به من التقدير واالحرتام يف وسط املسلمني ،
، وهذا األمر ما جاء يف فتواهبتنفيذمما جيعلهم يلتزمون إىل غري ذلك  رمز االستقامة واملعرفة

، وهلذا االعتبار استطاع القضاة واملفتون يف إقليم توات للعيان ، ومما الخيتلف حوله اثنانمشاهد
تمع من خالل ما يبدونه من قضايا وأحكام أذعن هلا اخلاص والعام  ، ملا ميثلونه من أن ينظموا ا
.ةسلطة معنوية تقويها اجلماعة ، رغم غياب السلطة التنفيذية املمثلة يف دولة أوحكوم

واجلنتوري ، نوازل اجلنتوري ، مصدر سابق ،  . 68، فتاوى اإلمام الشاطيب ، ط ، طيباوي باجلزائر ، د، ر ، د س ، ص نأنظر أبو األجفا-1
ا ، ص د، تباب البيوع وما تعلق 

.511ة األمنية بالرباط ، املغرب ، ص م ، مطبع2012املقري ، قواعد الفقه ، حتقيق حممد الدردايب ، ط د، ر - 2
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تهد واملفىت  يراد به صاحب القدرة على رد ، مث إن مصطلح الفقيه الذي يطلقونه بإزاء ا
.ز يف اإلطالق وِّ جتُُ املسائل الفرعية إىل أصوهلا ، الجمرد الناقل إال إذا 

ما جعل ، ه وانبنائه عليواالجتهاد يف بيان احلكم الشرعي ، يقتضى بالضرورة استناده ألصل 
1" املخرب حبكم اهللا تعاىل ملعرفته بدليله " املفىت املؤهل أن يكون هو وصف

القضايا والوقائع اليت يفصل مما امتازت به الفتوى يف الغرب اإلسالمي واألندلس إطالقها على و 
خطة الشورى فكما متت اإلشارة إىل ذلك يف التعريفات ،2فيها القضاة طبقا للفقه اإلسالمي

ومن نتائجها مصنف األعالم بنوازل األحكام ،يف قرطبة خالل القرن الثالث اهلجريط بالضببدأت 
الذي مجع فيه ما قيده من قضايا مبا شاور فيه أهل 3ـ)هـ486ت (أليب األصبغ األسدي ،

.4االجتهاد  
م واقعة مما وأصل عملية ربط الفتوى بالشورى ، عمل السلف ، فقد   مل كانوا إذا نزلت 

وإن كان هناك فرق بني الصورتني ، فربط الشورى عند السلف تمعون هلا فيتشاورون ، جييعهد 
م عند السلف واألمثلة بالفتوى عموما ، وهنا ربطها بالقضاء ،  يف هذا املقام بادية للعيان كاستشار

عليه وسلم ، ويف نازلة العول الىت مل تعهد على عهد رسول اهللا صلى اهللايف مرياث اجلد واجلدة 
اىل غري ذلك ، ..والعهد أيب بكر رضى اهللا عنه ، فاستشار فيها عمر رضى اهللا عنه الصحابة

عرف يف إقليم توات يف فرتة وتأثرا مبا سبق يف قرطبة واملغرب األقصى ومتاشيا مع هذا الصنيع 
لقضاء  ، وكان مسى مبجلس شورى ام ما 20إىل مطلع القرن الرابع عشر اهلجري الفقهي،االزدهار 

إضافة إىل رمحه اهللا ، مالك اإلمام خاصة على مذهب ، الفقه التواتية يف قاضي اجلماعة يشرتط
.5" السمعة احلسنة والسلوك احلميد

عل احلركة النوازلية يف توات صورة للحركة القضائية خصوصا بعد تأسيس جملس جيوهذا ما
.شورى الفقهاء 

م ، ط وزارة الشؤون الدينية 2012، 08جملة الثقافة اإلسالمية ، ع " التأهيل األكادميي لوظيفة اإلفتاء " أنظر ، وسيلة خلفي ، حبث بعنوان -1
. 73م ، ص 2012باجلزائر ، 

.18مصدر سابق ، ص أنظر ، عبد العزيز بنعبد اهللا ، معلمة الفقه املالكي ، - 2
" .ومن هنا عهد يف بالد األندلس ، إن مل يصل القاضي لدرجة االجتهاد شاور املفتني 

هـ ، توىل قضاء غرناطة يف زمانه ، أخذ عن عبد اهللا بن عتاب وابن القطان ، 413القاضي أبو األصبغ ، عيسى بن سهل بن عبد اهللا املولود -3
.122هـ ، أنظر خملوف ، شجرة النور الزكية ، مصدر سابق ، ص 486كام ، توىف له مؤلف اإلعالم بنوازل األح

.24-23، 1/2مصدر سابق ، ج " األعالم بنوازل األحكام " أنظر مقدمته يف- 4
.وما بعدها 44مصدر سابق ، إقليم توات ، فرج حممود فرج ، ، أنظر - 5
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رعيا فقط مبا يعتمده من األدلة الشرعية ، والقاضي يلزم حبكم قضائه واملفيت ينشأ حكما ش
. الناتج عن تتبع احلجج 

ذا االسم جمهودات يف عامل الفقه قدميا وحديثا ، العلماء رمحهم اهللا ولقد خلف  " اإلسالمي 
هل املغرب  الىت اختص لفظها يف غالب استعمال علماء املشرق ، والنوازل يف استعمال أ" الفتاوى 

: ، من ذلك  
للفقيه أيب الليث السمرقندي ، ،كتاب النوازل الفقهيةةففي مذهب اإلمام األعظم أبو حنيف: أ 

الفتاوى اهلندية ، واملعروفة و وجمموع النوازل والواقعات للناطفي ، والواقعات للصدر الشهيد ، 
عت من قبل دار الكتب العلمية بريوت بالفتاوى العاملكريية ، للشيخ نظام وعلماء من اهلند ، طب

م بتصحيح وضبط عبد اللطيف حسن عبد الرمحان ،  2000،هـ1421لبنان ، الطبعة األوىل سنة 
.مشلت مجيع أبواب الفقه بدءا من الطهارة

الفتاوى للمذهب احلنبلي فتاوى من أشهرها فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية املشهورة املتداولة و : ب
ـ املتوىف سنة )هـ 1307(للشيخ عبد الرمحان بن ناصر السعدي ، املولود سنةالسعدية ، 

، )م1985(ـ)هـ1415(طبعة عامل الكتب ، سنة والفتاوى مطبوعة بلبنان ، )هـ1376(
اخل ..عرب عنه بأصول الدين ، مث العبادات من طهارة فصالة مشلت فصوهلا األحكام االعتقادية مما

.بالشهادات ا، ختمه
مطبوعة )هـ756ت (فتاوى السبكي ، تقى الدين ويف املذهب الشافعي ، جند من ذلك ، : ج

.بدار املعرفة بريوت لبنان ، بدأه ببيان بعض آى القرآن ، وختم بباب جامع 
:منها يف القدمي واحلديث ويف املذهب املالكي ، مصنفات عدة : د
برزت حمققة من قبل حممد احلبيب التجكاين ، من فتاوى ابن رشد اجلد ، ما يعرف باملسائل ، :-

ا ، الطبعة املشرتكة بني دار اجليل بريوت لبنان ، ودار ا فاق اجلديدة ، باملغرب األقصى ، آلطبعا
تلخيص تلقائى واملؤلف مشل أحكام العبادات واملعامالت مما هو موجه من فرد أومجاعة ، أوهو

وال الظلمة ، ورهان اخليل مما طرحه واقع زمانه رمحه اهللا أدرجه ألمهيته أوللحاجة ، كمسألة أم
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موعة من قبل الدكتور ، حممد أبو األجفان ، اإلمام فتاوى :- اليت تكشف الشاطيب ، احملققة وا
املظاهر االجتماعية والثقافية للصفحات األخرية من سجل احلضارة األندلسية " عن بصفة واضحة 

.1" اريا يف حياتنا اليت مازال تيار تأثريها س
، والذي تفضل جبمعها حممد بن إبراهيم )م 1973ت (ـ فتاوى حممد الطاهر بن عاشور :-

، ومشلت )م2004(ـ )هـ1425سنة (، بطبعة أوىل بة وطبعها مركز مجعة املاجد بديببوزغي
وى األطعمة حماورها ، فتاوى التفسري واحلديث ، والعقيدة والفقه مبحاوره الثالث ، إىل جانب فتا

سياسية ، مما هو الالعلمية و واللباس واألقضية ، وما ميزها ما ختمت به من فتاوى املستحدثات 
.راجع حلياة الشيخ املعاصرة 

األجوبة –02
كما قال ابن الكالم ،  اإلجابة رجع ، و ، واملصدر اإلجابةجوبمادةلفظ األجوبة آت من 

وجابة ، ومنه قول الشاعر  إجابا وجواباوقد أجابه إجابة و أجابه عن سؤاله ، : تقولمنظور ، 
2: يف مرثيته كعب الغنوي 

من جييب إىل الندا       فلم يستجبه عند ذاك جميبوداع دعا يا
تعىن بذل الوسع ىف استنباط األحكام ، كما أشار إىل ذلك التسويل يف : ويف االصطالح 

طلب السلطان أن جييب عن تلك : القادر اجلزائري قائال ري عبد مقدمة أجوبته على مسائل األم
يب استفرغ فيه ما عنده  املسائل فامتثل وأجاب عن ذلك جبواب دال حبسب فحواه ، على أن ا

.3يف سره وجنواه 
:ما يلي قدميا وحديثا املؤلفات الواردة باسم األجوبة ومن 

.بد القادر يف اجلهاد  أجوبة التسويل عن مسائل األمري ع،مؤلف : 01
ربز الواقع السياسي واالجتماعي يف املغرب قضايا اجلهاد ، كما ياتواملؤلف يعد من نوادر موضوع

. 4العريب يف تلك الفرتة

.12سابق  ص بو األجفان ، مصدر ألفتاوى اإلمام الشاطيبحتقيق أنظر مقدمة -1
.283، ص 1أنظر لسان العرب ، مصدر سابق ، ج -2
دراسة وحتقيق ، عبد اللطيف أمحد الشيخ صاحل ، ط دار الغرب " أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد أنظر مقدمة ،-3

.100، ص 1996، 1اإلسالمي 
.09ص ، املصدر السابق ،لتسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد أجوبة اأنظر مقدمة - 4
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ـرمي املغيلي نار على علم ، الشيخ حممد عبد الكاملعروف كخلفه عامل توات ، ومن ذلك ما:02
.يلي على أسئلة األسقيا الكبري أجوبة املغب" املعنون و رمحه اهللا ،، التلمساين 

جلامعه حممد عبد الكرمي ماين يف أجوبة أيب زيد التنالين، غاية األأجوبة عبد الرمحان التنالين ،: 03
.بن عبد املالك البلبايل 

والبيان عن واب أمحد بابا التنبكيت عن سؤال سعيد قدورة اجلزائري املعروف بالكشفج: 04
أومعراج الصعود إىل نيل حكم جملوب السود ، واملؤلف هذا طبع من قبل ،ب السودان حكم جملو 

.منشورات معهد الدراسات اإلفريقية بالرباط 
خمطوط األجوبة على املسائل الدغامشية ، للشيخ حممد عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحان : 05

. 1احلواضر كثري من خمتلف ية التواتية وغريهم  اضرة الفقهمما خلفه علماء احلغري ذلكإىل، البلبايل
أهمية النوازل : المطلب الثالث 

هلا مرادفات ولعل األقدم واألبرز فيها مع ما بينهما من باملفهوم الذي وضحناه سابقا النوازل 
.بعض االختالف هو مصطلح الفتوى 

فاملصادر ة العامة ملا تقتضيه املنهجية ، وإمنا اإلشار واستطراديل صبتفعنها والنريد احلديث 
.اخلاصة تكفلت بذلك 

الفتوى زمن السلف : الفرع األول 
رضوان اهللا واملراد املدة الشاملة لعصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعني 

.عليهم
ا النيب صلىهمة إن م ، والقرآن اهللا عليه وسلم اإلجابة على األسئلة أكرب وأول مضطلع 

النزول ، قالمع أسباب املرتبطةيف الصدر األول ، الكرمي بني حركية الفتوى وواقع املستفىت ، 
ْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو وي﴿ :ة عالقة الزوج بأهلة فرتة الطمثسبحانه وتعاىل يف شأن نازل

يِض َوَال تـَْقَربُوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأًذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي اْلَمحِ 
.2َأَمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التـَّوَّابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّرِيَن﴾

" تشكل مجاعة أوطائفة يف مكان خمصوص على منهج علمي معني : احلواضر من احلضر ، خالف البادية ، واصطالحا حسب السياق هذا  -1
مذكرة ماجستري ، جامعة أدرار كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ائصها ،صأعالمها نوازهلا خري قزان ، حاضرة توات املالكية أنظر حبث ، زه

.12م ص 2011/2012، قسم الشريعة ، موسم 
.222/البقرة - 2
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يف –لكاللة ا- ليس له والد والمولود ، ن تركة من مبيان مصري األموال الباقيةيف شأن وقال 
َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل اللَُّه يـُْفِتيُكْم ِفي اْلَكَالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت ﴿:تعاىل قوله 

َلُهَما الثـُّلُ  َنتَـْيِن فـَ َلَها ِنْصُف َما تـََرَك َوُهَو َيرِثـَُها ِإْن َلْم َيُكْن َلَها َوَلٌد فَِإْن َكانـََتا اثـْ ثَاِن ِممَّا تـََرَك فـَ
ثـَيَـْيِن يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكْم َأْن َتِضلُّوا  َواللَُّه ِبُكلِّ َوِإْن َكانُوا ِإْخَوًة رَِجاًال َوِنَساًء َفِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْ

.الىت أجاب عليها القرآن ىل غري ذلك من األسئلة املطروحةإ1﴾َشْيٍء َعِليمٌ 
بالواقعية واقعية عكسها التسلسل يف النزول استغرق ثالثا وعشرين سنة منهجية قرآنية متسمة

السؤال عما إليه ، شدهم ر فمما أمستجيبا للوقائع واألحداث ، بل حدد معامل وضوابط الفتوى ، 
اِس َيْسأَُلوَنَك َعِن اْألَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّ ﴿:ينيب عليه عمل يف دينهم أودنياهم ، قال تعاىل

َواِبَها َواْلَحجِّ َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبـُُيوَت ِمْن ظُُهورَِها َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتـََّقى َوْأُتوا اْلبـُُيوَت مِ  ْن أَبـْ
.2﴾َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن 

ميس اهللا يف الكون املتعلقة بعملية جيبهم عما قصدوه من بيان نواهذه اآلية ملواقع إخبار اآلية
عليه عمل يف ج عن ذلك ، وإمنا صرفهم إىل ما يبىن الدوران املعروفة للقمر حول الشمس وما ينت

وهكذا األمر يف شأن طلب مفهوم ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَحجِّ ﴾﴿:دينهم ودنياهم قائال
ا مما اختص ا َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل ﴿:هللا مبعرفة كنهه ، قال تعاىلحقيقة الروح ، منبها إىل أ

.3﴾الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال 
ومن مالمح تلك املنهجية القرآنية عدم السؤال عما مل يقع مما يفرتضه العقل إىل ما هو واقع 

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإْن َتْسأَُلوا ﴿ : ، قال جل شأنه
َها َواللَُّه َغُفوٌر َحِليٌم ﴾ َها ِحيَن يـُنَـزَُّل اْلُقْرآُن تـُْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّه َعنـْ .4َعنـْ

تمع النبوي ونفس األمر رمسته السنة النبوية خمربة عن حال فكان رسول اهللا صلى وواقعه ، ا
اهللا عليه وسلم إمام املفتني جييب عن املهمات وامللمات بغض النظر عن اجلدل الواقع بني 

، فمما سألوه ، سؤال هند رضى اهللا عنها هل هلا أن تأخذ جزءا من جتهد أم ال ؟ أاألصوليني 
ا لذلك شرطية مال أيب سفيان بغري علمه وكان شحيحا اليعطيها  ما يكفيها وولده ، فأجا

.176/النساء - 1
.189/ البقرة - 2
.85/ اإلسراء - 3
.101/املائدة - 4
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م  األخذ باملعروف ، وسألته اجلماعة الىت عهدت ركوب البحر عن حكم التوضوء مبائه ، فأجا
ا  أيصح أكله بطهورية مائه املبيح لرفع احلدث ، وسئل عن اجلنني يوجد يف بطن أمه بعد ذكا

م هلم أن يأكلوابناء على ذكاة أمه املتقدمة ،  وجاءته ، ألن ذكاته ذكاة أمه؛ ا و إذا شاءفأجا
املرأة يف حجة الوداع تسأله عن النيابة يف احلج وقد أركت فريضة احلج أباها شيخا كبريا ، 

إىل غري ، بصحة ذلك انطالقا من أن دين اهللا أحق أن يقضى ،صلى اهللا عليه وسلمفأجاب
م ف ، حامال أياهم على الوسط املعهود ، يها ذلك من اإلشكاالت املطروحة يف واقعهم الىت أجا

م إىل طرف االحنالل ،  وهلذا كان ينكر على من مل  م مذهب الشدة والمييل  فاليذهب 
يسلك هذا الطريق ، إذ اخلروج إىل األطراف مما هو خالف الوسط خروج عن العدل والتقوم به 

ة والشرع جاء بالنهى عن اهلوى ، مصلحة اخللق ، فالتشدد مهلكة واالحنالل مظنة اهلوى والشهو 
هو املوافق لقصد الشارع كما نبه على ذلك اإلمام الشاطيب يف الفتوى ، واحلمل على التوسط 

.1رمحه اهللا 
مما يفيده ، عليه العمل ىنيصرف هم املستفىت إىل ما ينبالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وكان 

.وما أعددت هلا ؟ : ائل عن حقيقة الساعة قائال يف دينه ودنياه ، فنجده مثال ، جييب الس
اثنا عشر أوثالثة ة الصحابة للنيب صلى اهللا عليه وسلم معدودة ـوهلذه البساطة كانت أسئل

ما رأيت قوما خريا من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ما [عشرة مسألة ، من ألفاظها 
.2]رآن عشرة مسألة كلها يف القثالثسألوه إال عن 

، وعلى الرغم من ليه صحابته الكرام مدركني خطورة التوقيع عن اهللا عونفس النهج سار 
ذلك عرفت الفتوى ازدهارا يف عصرهم ، ترجم يف تعدد املناهج لديهم ، واختص بعضهم 

وأمنا لى بن أىب طالب عو أعىن مفتوهم ، كعمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا ، بالفتوى واشتهر 
مبا توفر فكانوا جييبون ، وغريهم اهللا بن عباس دوعبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابت وعبة عائش

ما عايشوه من أسباب و صلى اهللا عليه وسلم ، لديهم مما الحظوه من أقواله وأفعاله وإقراراته 
جعل ابن ، حمصور حمدود كان عدد املفتني منهم والكثرة فيه ،  ، ومع هذا االختصاص النزول 

.260-259- 258، ص 4فة بريوت ، لبنان در ، دت ، جالشاطيب ، املوافقات يف أصول الشريعة ، ط دار املعر - 1
أنظر اهليثمى ، جممع الزوائد ، مصدر سابق كتاب العلم ، باب سبب ، وبقية رجاله ثقات ، يف سنده عطاء وهو ثقة لكنه اختلط احلديث - 2

. 214-213، ص 1، ج 723النهى كثرة السؤال ، ح رقم 
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برسالة موسومة حول أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على ، خيص ذلك رمحه اهللا حزم
.تعدد مراتبهم يف ذلك 

فكونوا ثروة فقهية ، كابن شهاب الزهري ، واحلسن واألمر سار إىل من بعدهم من التابعني ،  
رد من كتاب وسنة وإمجا ذات مناهج متعدة ، مما  اخل ، وما كان ...ع مستنده الدليل النقلي ا

وهم –فقهاء املدينة –الفقهاء السبع يف هذه الفرتة ، ، وعرف من هوالء مستنده االجتهاد 
وسعيد بن )هـ 100ت (والقاسم بن حممد )هـ94ت (وعروة بن الزبري )هـ 94ت (عبيد اهللا 
هـ 100ت (وسليمان بن يسار )هـ94ت (وأبوبكر بن عبد الرمحان )هـ93ت (املسيب 

ن حول كيفية احلكم يف النازلة و جيتمعون ويتشاور ، فكان هوالء)هـ100ت (وخارجه بن زيد )
.وفقهم مت نقله للشيوخ مالك فإىل مالك رمحه اهللا مث جييبون ، ، 

يف نشأة املذاهب بعدُ يف تكون ثروة يف أحكام الفتوى كان هلا األثر فيما ة أسهمت حرك
.االسنية وغريهالفقهية اإلسالمية 
زمن المذاهب الفقهية الفتوى : الفرع الثاني 

املذاهب الفقهية السنية اليت  ، على اخلصوصواملراد الفرتة اليت عرفت املذاهب اإلسالمية 
تهألربعة ملذاهب األئمة اوعرفت االتباع فيما بعد ، كتب هلا الذيوع واالنتشار  ، دين ا
.ملقصود امبا يوضحاكتفاء ، رمحه اهللا الك ماإلمام وأخص بالتمثيل هنا مذهب 

املذكورون ، صاحب املذهب األصيل املرتبط بالفقهاء السبعة فإمام دار اهلجرة رضى اهللا عنه 
ومفتو الصحابة املشار إليهم ، اجلامع بني النظر واألثر ، ذو األصول العريضة املرنة ، املؤسس 

فكان املفزع يف املهمات وامللمات ومضرب أكباد ،على املقاصد ، عرف رضى اهللا عنه بالفتوى
إبل ما بني اخلافقني ، ومع هذه السمعة الطيبة والوثوق الكبري ، كان له منهاج قومي ، بدأه 

وهلذا ، يكره إيداع فتواه سجال أو قرطاسا ، كثري املراجعة ملا يقرر املقام اجللل بالتهيب من هذا 
ثنتني اسبعني عاملا له ، وقد سئل عن مثان وأربعني مسألة فقال يف مل يتصدر لإلفتاء إال بعد تربيز 

يب ، الأدرى من غري حترج وثالثني منها خلق صار فيه مضرب املثل حىت صارت مجلة أو
حىت قيل لوشاء رجل أن ميأل صحيفته من قول مالك الأدري لفعل ، ألن الأدري أصال لديه ، 

على علمه  لماا علم أن ينسى ، وقد يزاد من قبل اهللا عمن شأن اإلنسان أال يعلم كل شيئ وإذ
ه فيما أشكل عليه قول الأدري فإنينبغى للعامل أن يألف:" فقد قال رمحه اهللا كما ورد عنه ،
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: فقد قال ومن سبقهم  ، تلقى هذا املنهج وهذا السلوك من شيوخه 1"عسى أن يهيأ له خري 
عامل جلساءه قول الأدري حىت يكون ذلك أصال يف ينبغي أن يورث ال:مسعت ابن هرمز يقول 

إن العامل إذا أخطأ الأدري أصيبت :" ونقل عنه انه مسع ابن وهب يقول أيديهم يفزعون له 
.2"مقاتله 

خطورة التوقيع عن اهللا : الفرع الثالث 
إذ " طيب رمحه اهللا يقول اإلمام الشا، وتوقيع بامسه مقام اإلفتاء مقام إخبار عن اهللا عز وجل 

املفىت قائم مقام النيب صلى اهللا عليه وسلم ، إلنه ينقل عنه مرياثه ، وهو العلم ، ويرتتب على 
هذا أنه نائب عنه يف تبليغ األحكام ، فالحيق له أن يكتم ، كما أنه مشرع من وجه ما يبلغه عن 

، فاألول مبلغ فيه عن نقول صاحبها مما من شأنه أن يكون نصا منقوال أومستنبطا من النص امل
.3اهللا ، والثاين قائم مقامه يف إنشاء األحكام حبسب نظره واجتهاده 

ناهيك ما يستوجب القدرة والتمكن من آليات االجتهاد ، فليس كل دارس فقه فقيها مفتيا ، 
.الحيسن أحدهم نقل الفتوى وفهمها صحيحة دعن املتفقهة وطلبتهم ممن ق

يفردون يف من املتقدمني واملتأخرين ، ، جند العلماء رمحهم اهللا املشار إليها رة وهلذه اخلطو 
م األصولية شروطا  املتأهل ضبطا يبدأ بتحديد وضوابط تدفع املقتدر وحتد وتوقف غري مصنفا

تهد إىل بيان مواصفاته وشروطه ختاما بآداب املفىت واملستف ، فقد خصص مثال ، ىتمفهوم ا
حامد الغزاىل قطبا خاصا باالجتهاد يف مصنفه املستصفى مساه القطب الرابع يف حكم اإلمام أبو 

تهد مبدارك الشرع  تهد ، وحدد له أركانا أربعة وضبط هلا شروطا أمهها إحاطة ا املستثمر وهو ا
املوافقات ، مساه كتاب له اإلمام الشاطيب كتابا يف مصنفهدأفر كما 4، وأن يكون عدال 

اد ، معتربا حصول درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني ، أحدمها فهم مقاصد الشريعة االجته
.5على كماهلا ، والثاين التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها 

يب السلف من الفتوى  السلف املقتدرون ممن سبقت اإلشارة إليهم رتى ف، وإلدراك ذلك 
م ـونقلت عنههم لو أن أخاه كفاه اإلجابة ؛ يتهيبون من هذا املنصب اجللل ، يود كل من

.838، ص 2علم وفضله ، مصدر سابق ، ج ابن القيم ، جامع بيان ال- 1
.130م ، النجاح ، الرباط ، املغرب ، ص 1996هـ 1،1416، ط يف املذهب املالكي أصول الفتوى والقضاء .أنظر ، حممد رياض - 2
.245–244، ص 4مصدر سابق ،  ج املوافقات أنظر الشاطيب ، - 3
.382-381، ص 2بق ، ج أنظر الغزايل ، املستصفى ، مصدر سا- 4
.106-105، ص 4سابق ، ج الصدر املأنظر الشاطيب ، - 5
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، واعترب ابن القيم 1نصوص ومواقف ، أشارت إليها املصنفات اليت درست موضوع الفتوى 
ال يتمكن ": ، قال رمحه اهللا رمحه اهللا أن التمكن من هذا املنصب اليتأتى إال بنوعني من الفهم 

نوعني من الفهم أحدمها فهم الواقع والفقه فيه املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال ب
:واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حىت حييط به علما

يف حكم فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وضع بالقرائن واألمارات : أولهما
.اهللا الذي حكم به

.2علواقفهم الواجب يف ا:ثانيهما 
عدم مراعاته كما نبه يف موطن آخر إىل أمهية معرفة املفىت باختالف العلماء ، مما من شأنه 

ناقال اعتبار الغفلة عن االختالف مؤد إىل التجاسر على الفتوى ، فأجسر ، الوقوع يف الشذوذ 
لمهم باختالف الناس على الفتيا ، أقلهم علما باختالف العلماء ، وأمسك الناس عن الفتيا أع

.3الناس 
تعرف على املواطن الىت تعد موقع إمجاع من العلماء ، حىت على املتعاطى للفتوى الكما 

متحدثا عن الترد فتواه ، خلرقها موطن اإلمجاع ، ويف هذا الصدد يقول الغزاىل يف املستصفى 
ينبغى أن تتميز عنده مواقع وأما اإلمجاع ف:" يف االجتهاد أمهية معرفة مواطن اإلمجاع واخلالف 

اإلمجاع ؛ حىت اليفىت خبالف اإلمجاع كما يلزمه معرفة النصوص حىت اليفىت خبالفها ، وقد 
خفف رمحه اهللا ، وذلك بأن يكفيه يف اإلمجاع أن يعرف أن فتواه غري خمالفة بدون معرفة كل 

فق ملذهب من املذاهب ، وإن مواقع اإلمجاع يف املسائل ، وأما االختالف فيعلم أن رأيه مثال موا
ا واقعة متولدة يف العصر مل يكن ألهل اإلمجاع فيها خوض  ، فإن 4مل تتم معاجلتها فليعلم أ

ا وليدة عصره حبث ما استطاع ،  وقف على واقعة ومل يبلغه جريان االختالف فيها ، ومل يثق أ
ا جممع عليها تناوهلا باالجتهاد وفصل هلا .5حكما مطابقا فإن مل يقف على أ

.20م ، دار اإلخوة للنشر والتوزيع القاهرة ، ص 1988هـ 1408، 1انظر مثال ، القرضاوي ، الفتوى بني االنضباط والتسيب ، ط - 1
.95، ص 1سابق ، ج مصدرعالم املوقعني عن رب العاملني ، إأنظر ابن القيم ، - 2
.816، ص 2ابن عبد الرب ، جامع بيان العلم وفضله ، مصدر سابق ، ج - 3
.384، ص 2الغزايل أبو حامد ، املستصفى ، مصدر سابق ، ج - 4
.179أنظر حممد رياض ، أصول الفتوى والقضا يف املذهب املالكى ، مصدر سابق ، ص - 5
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وشروط املفىت وآدابه كثرية النريد اخلوض يف تفاصيلها هنا وإمنا نقلنا ما حيتاجه املقام ، 
ومصادر آداب الفتوى وشروطها تكفلت ببيان ذلك من القدماء واملعاصرين ، كابن الصالح 

.وابن القيم والقرضاوى وغريهم 
ط والنوازل  أصول االستنبا: نيالمبحث الثا

عالقة أصول االستنباط باالجتهاد التنزيلي : المطلب األول 
وتبني أنه جهد وبذل وسع فما العالقة بني ، من خالل مفهوم عمله نوازىلإذا متت معرفة ال

االجتهاد والتنزيل من حيث املفهوم واملواصفات والدور املنوط بكل واحد ، وهل مدركات 
.وهل الزمة لكل منهما أثناء عملية تقرير األحكام الشرعية ؟؟ أسسها واحدةأىاألحكام 

المجتهدينمفهوم االجتهاد ومواصفات: الفرع األول 
أن عمل يرتكز احلديث هنا على حتديد معىن االجتهاد ، وقد سبق يف مفهوم االستنباط 

تهد من خالل ما بيناه بأن االست راد به استخراج اآلراء بواسطة نباط ياملستنبط هو عمل ا
.1" وفكره طن بفهمه واجتهاده الفكر والنظر ، فاستنبط الفقيه  استخرج الفقه البا

ويراد به ما فيه بذل للطاقة ، فيقال أجهدت يطلق حيمل معنيني ، فقد ، واالجتهاد لغة : أ 
إذ هو من اجلهد املشقة ،نفسى ، وهو مصدر من وزن افتعال وتفاعل ، فهو عبارة عن حتمل

.2أى املشقة 
منها ننقل ، انطالقا من املعنوى اللغوى ، أهل األصول يف االصطالح اختلفت تعابري: ب 

عبارة عن :عرفه بقوله ، لذي خص املوضوع بقطب خاص فاإلمام الغزاىل رمحه اهللا ا، انتعريف
هود يف طلب العلم واستفراغ الوسع يف فعل من أفعال املكلفني ، وصار خمصوصا ببذل بذل ا

هود يف طلب العلم بأحكام الشريعة  ، واملالحظ اعتماده على بذل الوسع إىل درجة العجز ، 3ا
تهد فيه أمور عظام ،  على ا يتطلب مموهو ما مت حتديده يف املعىن اللغوى ، والشك أن النوازل ا

تهد  لمكلف أواستفراغ للجهد الذهىن له ، ومت تعريفه ، لنيل الصواب ألنه بذل لبذل الطاقةا

.     991صدر سابق ، ص اموس مالقتار خمأنظر القاموس - 1
35مصدر سابق ، خالد رمضان حسن ، معجم أصول الفقه ، -2
.133، ص 3أنظر لسان العرب ، مصدر سابق ، ج –3
.89، ص  ،4أنظر عبد اهللا داز ، املوافقات يف أصول الشريعة ، مصدر سابق ، ج -4
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بذل غاية الوسع إما يف درك و استفراغ اجلهد " أنه نفسه بيف مصنف الشاطيب وإن مل يعرفه ب
.1" الشرعية وإما ىف تطبيقها ألحكام ا

وهذا التعريف حيوصل تقسيم الشاطىب االجتهاد إىل حتقيق املناط الذي يعىن إثبات احلكم 
ويقع االختالف يف تعيني حمل ذلك املدرك ك شرعى وهو الذي الينقطع إىل قيام الساعة ، مبدر 

ه ـومن هنا الميكن االستغناء بالتقليد إلن التقليد إمنا يتصور بعد حتقيق مناط احلكم املقلد في
تقدم هلا واملناط هنا مل يتحقق بعد ؛ إلن كل صورة من صوره النازلة نازلة مستأنفة يف نفسها مل ي

ا ، نظري  والثاىن ميكن أن ينقطع والراجع ، إلن الشريعة مل تنص على حكم كل جزئية على حد
.2إما إىل تنقيح املناط أوخترجيه أوحتقيقه

ذا  بالنوازل ، فإما أن يكون عن طريق بذل الوسع يف درك جتهاد عالقة االالتنويع تتبنيو
تهد أم ال كون ياقعي وقد الو الذي قد يكون سببهاحلكم ،  ، وإما بذل الوسع يف سئل عنه ا

وهو واقعى ، والىت الميكن فيها التقليد إلن مدرك احلكم جاله النوازل فمتطبيق ذلك احلكم ، 
اآلتى عن طريق االجتهاد قابل للنظر من حيث تعيني حمله ويتصور فيه التقليد بعد حتقق مناط 

زلة ولو باختالف الزمان الختالف صورة النايف الفقه النوازيل يتحقق مماملاحلكم املقلد فيه وهو 
فان يف الطريق املسلوك اجتهادا لكنهما خيتلفعلهوسع يسمىللذل اكل من بفوعليه واملكان ، 
.لالجتهاد 

ومن هنا مت تقسيمه أيضا إىل اجتهاد استنباطي ، مما جماله استنباط احلكم من األدلة ، وهو 
، واجتهاد تنزيلى املتعلق صرف يف أغلب األحيان عند األصوليني للفظ االستنباطالذي ين

.3بتطبيق احلكم وتنزيله على احملل الذي هو النازلة 
تهد ، فإن مت هذا اجلهد  مما يعين أن االستنباط عملية ذهنية مبذولة الوسع من قبل املفيت وا

.د ، وكل منهما استنباط على فروع سابقة فهو ختريج وإال فهو اجتها

.وما بعدها89، ص 4سابق ، ج أنظر الشاطيب ، املوافقات يف أصول الشريعة ، مصدر-5
.وما بعدها 90، ص 4أنظر الشاطيب ، املوافقات يف أصول الشريعة ، مصدر سابق ، ج -1
أنظر نصرية دهينة ، حبث بعنوان مدخل تعريفى لالجتهاد من خالل مصادر أصول الفقه ، مطبوع ضمن أشغال امللتقى الدوىل للمذهب - 3

.42م ، ص 2011ماي 12-11يف املذهب املالكى ، عني الدفلى املالكى ، بعنوان االجتهاد
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، ونذكر وجهتني كتمثيل بني متشدد ومتساهل د شروطا اختلف األصوليون فيها ما وللمجته
قفو شروطه الذي ميثل مرحلة نضج علم األصول الغزاىل ، حدد اإلمام حجة اإلسالم:لذلك 
تهد  يف ماصحا، سهل خمففمنهج  : يلي را مواصفات ا

حتدث ومدارك الشرع " لظن بالنظر فيها اا مبدارك الشرع متمكنا من استثارة أن يكون حميط" - 
وذكر ختفيفات وغريمها ، ن تفاصيلها من معرفة املدارك املثمرة لألفعال ، من علم بالكتاب والسنة ع

.حوهلا إىل غري ذلك 
يف يقدح ابه كل ما نلقبول فتواه من الناس من اجتراجعا الشرط وهذ، 1أن يكون عدال -

.وغريها العدالة من معاصي 
:مها أمرينوحصر اإلمام الشاطيب شروطه يف 

.على كماهلا قاصد الشريعة مفهم: األول -
، واألول مطلوب يبلغ إىل درجة االجتهاد فيهامن االستنباط بناء على فهمهالتمكن والثاىن -

.2م يف الشريعة فيها إال باالستنباط والشرط الثاىن وسيلة ، والتظهر مثرة الفه
وهناك مواصفات أخرى مهمة من كونه عاملا بالوقائع واألعراف والعادات إىل غري ذلك مما هو 

.مبسوط يف مظانه كالقرايف يف فروقه ، وابن القيم يف إعالمه 
لمجتهدين أنواع ا: الفرع الثاني 

حمله ، فهل الباذلون الوسع يف االجتهاد على يفدر من أهله و إال إذا صسبق أن االجتهاد اليعترب
م يستنبطون احلكم الشرعى وفق طريق يسلكونه غري تابعني لغريهم  .؟درجة واحدة ، من كو

يف فإما أن يكون ذو قدرة ، االجتهاد ثنائى الثالث له تنويع باملواصفات املذكورة جيعل االجتهاد إن 
ا و التصرف يف مجيع األب وهو أكمل املراتب وأفضلهابقواعده اخلاصة ،الستقالللأدته اب الشرعية وفنو
تهد املطلق  تلك توفر لديه إن تإما مما يشمل أهل املذاهب الفقهية ومن يف مراتبهم ، و أواملستقل وهو ا

وهو املراد ابقه ، فلم يبتكر لنفسه قواعد وأصوال لبناء األحكام عليها كساآلليات لكنه بقى تابعا إلمامه 
مع أىب حنيفة ، فوأبو يوس، ومثلوا له بابن القاسم مع مالك أواملطلق املنتسب من قوهلم غري املطلق 

.وبني املرتبتني عموم وخصوص ، فكل مستقل مطلق ، وليس كل مطلق مستقال 

.383- 382، ض 2أنظر الغزاىل ، املستصفى  ، مصدر سابق ، ج - 1
وما بعدها 104، ص 4أنظر الشاطيب ، املوافقات ، مصدر ساابق ، ج - 2
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ملراتب الشخصيف هذه ا، ويسمى هذه الثنائية النظرة اخلاصة للمتأخرين جتعل التقسيم يتعدى و 
م بعد النوعني السابقني جمتهدا جتوزا ، ومن هنا قيل بأن االجتهاد وأهله أنواع  ، واختلفت تقسيما

نقتصر منه  املعاصرين الباحثني ه ، وخنتار تقسيم أحد منها تقسيم ابن القيم وغري تلفة ، خمباعتبارات
: ما يلي على 

 مجتهد التقييد
وهو شخص مقيد يف املذهب لكنه مستقل بتقرير ، يج أوجمتهد املذهبجمتهد التخر ويسمى 

، فهو متمكن من االستنباط عن طريق معرفة األحكام يف الوقائع الىت مل يرد ها أصوله بالدليل واليتجاوز 
.فيها نص عن اإلمام بطريق التخريج على النصوص أوالقواعد املنقولة عن إمام املذهب

مجتهد الترجيج:
رر ويصور ويقرر و جمتهد أقل من سبقه لكنه حافظ للفروع وعارف بأصوهلا االستنباطية ، حيوه

ذه املواصفات مل خيل  ويرجح ، فله قدرة على ترجيح قول لإلمام على قول آخر ، وهذا كما قالوا 
.منه عصر ، فبواسطة هذا النوع مت ضبط األحكام الفقهية املنقولة عن أئمة املذاهب 

لفتيا مجتهد ا
وهو احلافظ للمذهب الناقل له والفاهم له يف الواضحات واملشكالت لكن لديه ضعف يف 

.1تقرير أدلته وحترير أقسيته 
تهد جمتهدا يف التقسيمات الثالثية جتوزا ، لكنه  حسب –ومن خالل هذا التنويع وإن مسى ا

املذهب وضبط مسائله ،  فروع حفظ على التشجيعخالل من ، وذلك أثره أمهيته و له –ما يبدو 
إىل التطلع ملستوى لنيل مراتب االجتهاد ولو يف أقل مراتبه ، وقد يشجعمشجع على اجلد أنه كما 

أعلى ، جيعل طلبة العلم مشاريع جمتهدين ، وغري مستغرب أن يدخر لبعض من املتأخرين ما عسر 
–اهللا أعلم و –الوصول إليه لكثري من املتقدمني 

.وما بعدها 1079، ص 2دار الفكر ، اجلزائر ، ج يلي ، أصول الفقه اإلسالمي ، ط در دار الفكر ،دمشق سوريا ، حأنظر الز - 1
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مفهوم التنزيل ومواصفات المنزل : الفرع الثالث
.1ن نزل الشيئ ، رتبه ووضعه منزله، ل ، ملتنزيل من حيث مادة ن، زا

من املأل االعلى ، ومنه وصف القرآن الكرمي بالتنزيل نزل كما يعين ما جاء عن اهللا عز وجل أى 
نـََزَل بِِه ﴿:وقوله أيضــا 2﴾رَْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَن الم تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب َال ﴿: ، قال تعاىل 

.3﴾الرُّوُح اْألَِميُن َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن 
: منها عدة ، نسوق ويف مفهوم االستعمال لدى الفقهاء جند تعريفات 
.4حيقق مقصود الشارعالفهم العميق لكيفية تطبيق األحكام الشرعية مبا 

فظ الواقع إىل للكرار وإن حصل ت، وتعبريها عن املقصود ايظهر لنا انضباطهومن التعاريف اليت 
اإلدراك العميق لكيفية " :قولهيف جاء عند أحد الباحثني املعاصرين جانب مقصود الشارع ، ما 

.5شارع ويراعي الواقعإسقاط األحكام الشرعية على النوازل مبا حيقق مقصود ال
التنزيل عملية معقدة يف قمة اخلطورة ملا ميكن أن يعرتى املنزل من ومما ينبه إليه التعريف أن

وخصوصا عند التشابه ، نتيجة التسرع يف فهم النص فيصدر أحكاما خاطئة أحياننا الوهم واخلطأ 
ة ، الذي يقع بني املسائل أحيانا بني املخرج واملخرج عليه يف خطورةاألشباه والنظائر املتشا

الشيخ البلبايل رمحه اهللا منوذج هذه الدراسة يف مسألة الصالة يف أجتازوات الطني وما أحلق أكدها
ا من كهوف ومغارات حيث رد على املخالف منبها أياه إىل أن تنزيل الواقعة على النص عسري 

.وعسري 
اهــهد ووسع سواء مسينا ذلك تنزيال أواجتهادا ، فمعنإذا كانت عملية االستنباط بذل ج

تهد اليت تؤهله لبذل اجلهد واستفراغ الطاقة أن املتعاطي هلذه العملية الذهنية حيتاج إىل مواصفات ا
ومعىن ذلك أنه وظيفة عالية التسند ويقرر أهليته شهادة العلماء له ، ، لنيل احلكم الشرعى بالدليل 

ا ، إال ملن استكمل  كما تنص على ذلك خمتلف إذ االجتهاد املقبول ما وقع من أهله ويف حمله  أدوا
.املصادر الىت تتحدث عن االجتهاد 

11/657. ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق - 1
.2، 1/ السجدة - 2
194- 193/ الشعراء - 3
.23در سابق ، ص صأنظر نصرية دهينة ، حبث مدخل إىل فقه النوازل ، م- 4
-م ص 2008/2009عاصرة ، أطروحة دكتوراه جبامعة اجلزائر كلية العلوم اإلسالمية ، موسم أنظر نور الدين محادي ، ضوابط فقه النوازل امل- 5

21-26.
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ورسوله ال عد حمض افرتاء وتقول على اهللا والنوازل قضايا ملحة حتتاج إىل جواب مؤسس ، وإ
.صلى اهللا عليه وسلم  

صدر أحكاما ، الميكن أن يبتلك األصولاإلحاطة املفىت الذي اليكون على قدر منوعليه ف
.تصري أحكامه جمرد ادعاءات طاملا مل تؤسس ، دوات فبدون التمكن من تلك األ

الفقهي للنوازلمسالك التكييف : نيالمطلب الثا
مفهوم التكييف: الفرع األول 

اللغة: أ 
قطعه ، وتكيف الشيء تنقصه كاف الشيء يكفيه مبعىنمفهوم التكييف يف اللغة من فعل  

بأن أخذ من أطرافه ، ومن ذلك تكييف اهلواء ، أى تغيري درجة حرارته أوبرودته يف مكان 
.1اإلنقاص واألخذ من األطراف فاللفظ يأخذ معىن القطع ما يعين ، بواسطة مكيف اهلواء 

.غري مستعملة عند العرب ، وإمنا هي من املولد العامي الفصيح واللفظة 
وقد استعمل التكييف يف علم العقائد الذي يعنون به حتديد الكيفية واحلقيقة اليت عليها صفات 

.املاهية وغريمها و ، وعرب عنه الفقهاء األقدمون مبصطلح احلقيقة اهللا سبحانه 
يالمفهوم االصطالح: ب 

مثال يقولون اهم ، تر النوازل فنويف االصطالح الفقهي، جند الفقهاء واملهتمني خصوصا يف 
.اخل ، فما املراد ؟..، والتكييف الفقهي للنازلة ؟ ما التكييف الفقهي للمسألة 

حد القواميس اخلاصة باالصطالح الفقهي ، أن التكييف الفقهي للمسألة يراد به أجاء يف : أ
.اضح، أخذ عليه استعماله للفظ حترير غري الو 2حتريرها وبيان انتمائها إىل أصل معني معترب:

.3" تطبيق النص الشرعي على الواقعة العملية " وعرف عند أحد العلماء املعاصرين بأنه :ب 
غري أن هذا التعريف يقصر عملية التنزيل مبا ارتبط بالنص باملفهوم اخلاص ، والتنزيل مستنده 

دلة ، إال أن يراد بالنص ما يشمل األمما يدخل جمال ختريج الفروع على الفروع النص وغريه 
.اخل حسب ما اعتمدناه يف مفهوم أصول االستنباط ..والقواعد والفروع 

.541ص ، مصدر سابق الطاهر أمحد الزاوي ، خمتار القاموس ،، و 222ص3ج ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، أنظر - 1
.143مصدر سابق ، ص الفقهاء معجم لغة حممد قلعجي ، وحامد صادق قنييب ، أنظر - 2
.72، مصدر سابق ، ص ، الفتوى بني االنضباط والتسيب القرضاوي -3



أصول االستنباط الفقهي ومظاهره في النوازل:                     الفصل األول

76

.1حترير املسألة وبيان مدى انتمائها إىل أصل فقهي معترب: " كما عرفه آخر بقوله : ج 
.يؤخذ عليه كغريه من حيث استعماله للفظ التحرير غري الواضح الداللةلكن هذا املفهوم 

حتديد حقيقة الواقعة املستجدة إلحلاقها بأصل فقهي خصه الفقه اإلسالمي "  وعرف ب: د 
انسة  بأوصاف فقهية بقصد إعطاء تلك األوصاف للواقعة املستجدة عند التحقيق من ا

ة بني األصل والواقعة املستجدة يف احلقيقة  .2" واملشا
أنه يبدو غري متوفر لقواعد احلد إال3حد الباحثني املعاصرينأومع اختيار هذا التعريف من قبل 

. من اجلمع واملنع 
له تعريفا بأن يراد به ، السابقة ، ميكن أن حندد ومن خالل ما تفيدنا به هذه املفاهيم 

.حترير النازلة وحتديد األصل الشرعي هلا  
:ومبجموع هذه التعريفات يتضح أمهية وخطورة ما يلي 

جها حتته ، قد ادر يوافقها بغية إويبحث هلا عن أصل فينظر فيها ازلة لفقيه اليزال يقلب النا: -
ااأوفرعا فقهيا سابقاخل ...دليال من نص أوكتاب يكون  .احلكم الشرعي ليستنبط هلا، مشا
حملذر ما ميكن أن يقع فيه الفقيه املكيف من عدم اعتبار التكييف الفقهي عملية صعبٌة ، : -

يقع يف أو –ى مما ترتكب منه أ–ن الرتكيب واالجتماع بني أجزاء وتقاسيم النازلة القدر احلاصل م
.ما يسمى روح الشريعة الذي قد الينضبط مما يؤدي إىل الوقوع يف حبالة حكم اهلوى حمذر 

مرادفات مصطلح التكييف : ت 
: وجود فوارق مما يرادف التكييف يف االستعمال الفقهي املرادفات التالية مع 

ملا جيمعهما من عليه على غري املنصوص من تلك النوازلالقياس ، من حيث قياس املنصوص* 
أن القياس األصل املقيس عليه يتضح يف ن الفرق بينهما أالعلة ، وهو نوع من التكييف إال 

لفقيه فقد يكون بقاعدة أونصامنصوص عليه بدليل كتاب أوسنة ، أما التكييف فال يشرتط ذلك 
ومعرفة ، كما أن العلة يف القياس هي األساس بينما يف التكييف يضاف إليها حتليل حقيقة النازلة

.أطرافها 

.145م ص 12001معجم مصطلحات أصول الفقه ، دار الفكر املعاصر ، بريوت ، طقطب مصطفى سانو ،- 1
.30م ص م ، 2014هـ 1435، 2القلم ، دمشق ط ، دارةللوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهي، التكييف الفقهي شبريحممد عثمان - 2
.241ابق ، ص در سصم، ضوابط فقه النوازل املعاصرة أنظر نور الدين محادي ، - 3
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كل من التخريج والتكييف تنزيل للنازلة وإدراجها حتت مدرك شرعي ، وكال منهما التخريج ،* 
يج البد من أن يكون األصل العلة فيه البد أن تكون ظاهرة األثر يف أصله ، وخيتلفان يف أن التخر 

، فقد يكون نص  منصوصا عليه يف مذهب إمام من األئمة ، أما التكييف فال يشرتط فيه ذلك 
.1كتاب أوسنة 

أهمية التكييف الفقهي : الفرع الثاني 
ه تنتيجحبكم عملية خطرية وضرورية أيضا، من القضايا والنوازل ، إن التكييف النوازيل ملا حيدث 

وكما قيلعن اهللا عز وجل ، اتوقيعيف النازلة ، مما هو معدتعاىل عن حكم اهللا لىت تعىن اإلخبارال
، 2"قلهم علما أعلى الفتيا الناس أجرء: " عن تلميذ اإلمام مالك ، أبوسعيد سحنون التنوخى 

ذ من قضاة السلف يتهيبون يود أحدهم أن أخاه كفاه اجلواب ، وصح عن العلماء األفذاوهلذه كان
املدونة واملستخرجة عن ظهر ما يقول وهو حيفظ يف أول جملسيدرفلم : األندلس املشاورين  قوله 

.3قلب 
حمللها وصدورها من أهلها ، فما كل فقيه تكييفاخلطورة يستلزم موافقة عملية الهذه انب وجل

يف نفسه فقد يكون الشخص فقيهاميلك القدرة على حسن التكييف املصادف للصواب ، 
ل ينز تتعدى مهمته إىل تاملفيت خبالف ه اليستطيع التنزيل ،لكن، على الكمال يدرس ويؤلف

.ا يتطلب التبصر واألناة مماألحكام على أحوال الناس 
يقول يف سبق البيان ، كما أمنوذج هذه الدراسة  ، رمحه اهللا الشيخجند إلدراك هذه اخلطورةو 

–التوايت وار الفقهييف احلعلمألحد العلماء يف مسألة الصالة يف ما معرض مناقشته ونصيحته 
ألن تطبيق النازلة على .:..أتصح الصالة فيها أم ال ؟ قائال –الطني أو املطمورة تواأجتاز مسألة

النص عسري أال ترى كيف غفل أسد بن الفرات فأفىت األمري جبواز دخوله احلمام مع جواريه دون 
.4" ساتر 

ومن خالل هذا تتضح أمهية التمكن من ضوابط التنزيل لدى الفقيه ، اليت من أمهها بعد 
معرفتة لواقع النازلة ، معرفة ما ميكن أن تنبين عليه من مصادر التشريع األساسية من كتاب وسنة 

.21. 20حممد عثمان شبري ، التكييف الفقهى ، مصدر سابق ، ص أنظر - 1
.123صدر سابق ، ص مأنظر حممد رياض ، أصول الفتوى والقضا يف املذهب املالكي ،- 2
. 24أنظر أبو األصبع األسدي ، اإلعالم بنوازل األحكام ، مصدر سابق ، ص - 3
.47أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 4
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قواعد فقهية وتبعية أيضا من مصلحة واستحسان وسد ذريعة ، وما يتبع ذلك منوغريمها ، 
.ا وفروع السابقني ابطهوضو 

مسالك التكييف : لثالفرع الثا
الفقيه املفيت بعد تعرفه على النازلة من حيث اإلحاطة بظروفها ومعرفة واقعها وما يكتنفه من 
مصطلحات وعادات ، يلجأ مباشرة إىل حماولة تكييف هذه النازلة بتحديد مكان إندارجها وفق 

: ا واليت ميكن حتديدها يف املسالك التالية أسس االستنباط املؤسسة عليه
سنة أكان من األدلة اإلمجالية ، كتاب ، والنص هنا يشمل الدليل سواء مسلك النصوص

حة وسد الذرائع ، وما عليه العمل إمجاع إىل آخره ، أوأصول االستدالل ، من عرف ومصل
التخريج  على نازلة ية مل التخريج وفق القواعد الفقهكما يشإىل آخره ،ونص الفقيه ، 

.1سابقة
بإحلاقها يف احلكم ، فقد جيد املنزل النازلة حتمل نفس املواصفات ، فيحكم قاعدة القياس 

ا السابقة ، مع العلم أن النازلة  مهما كانت الميكن أن تكون واقعة اليوم هي التعاد كلية ، فبنظري
زمان واملكان املختلفني بينهما لكان كافيا يف أن يكن سوى النفسها باألمس وإن أشبهتها ، فلومل

ا  .تكون النوازل اجلديدة مستقلة يف ذا
 مسلك المقاصد

حىت يصادف احلكم حمله ، وقد رأينا  املقاصد يف عملية التنزيل أساسية يف التكييف الفقهي ،
تهد يف شرطني ، أوهلما التمكن من فهم مقاصد الشريعة كيف حصر اإلمام الشاطيب شروط ا

.، وثانيهما التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها اإلسالمية على كماهلا 
املوازنة بني املصاحل واملفاسد يف احلال اعتبار املصاحل و ك: تم بأمور عدة تومراعاة املقاصدية للنوازيل 

االستحسان وغريهم، والنظر يف مآالت األفعال مما يدخل سد الذرائع ومنع احليل و واملآل 
مثالفرياعي، عموم البلوى ، و 2، ومراعاة اخلالف أحيانا تقدير حاالت الضرورة ، كما ينظر يف 

مراعاة املؤديان إىلاملخفف نتيجة الكثرة مع احلاجة ، بشيوع الوقوع والتلبس ، األخري هذا األصل 
ا من شأنه أن يكون له أثر يف ، ممر االحرتاز واالنفكاك إال مبشقة اليسر ورفع احلرج نتيجة عس

كما ميكن تغريها من زمان إىل زمان ومكان إىل مكان ، ،  األحكام الشرعية أثناء عملية التنزيل 

.82، مصدر سابق ، ص للوقائع املستجدة، التكييف الفقهي شبريملزيد بيان  ملقومات التكييف ، ينظر - 1
.109ان ، التكييف الفقهي للوقائع املستجدة ، مصدر سابق ، ص أنظر شبري ملزيد من البي- 2
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على مراعاة ذلك مؤد إىل تفويت املصاحل ألن عدم، يضا أاعتبار ذلك إىلنتيجة احلاجة املاسة 
.اخللق 

للتوايت ، عبد الرمحان اجلنتورى رمحه اهللا ملا سئما أجاب به الشيخ ا: ومن األمثلة على ذلك 
ا وهو صاحل : قائال حكم شهادة املبتلى بشرب الدخان عن  .1"رب رجل يبتلى 

ى  وبغض النظر عن اإلشكال الذي يطرحه هذا اجلواب ، كيف يسمى صاحلا وهو يرتكب ما 
. الشارع عنه ؟ 

حىت وصلت ملن هو مستقيم السلوك ،  عموم بالئها من على عصره اجتماعيافإنه يقرر واقعا 
، الذي عمت فيه بلوى املعاصر يف زمننا هذا البالء عن إشكال بطريقة غري مباشرة جييب كما 

جيعل عمل التقاضى ، للشهادة ايف املروءة مسقطامؤثر يعدتعاطيها مما عتبارإلن اشرب الدخان ، 
. ه أن يوقع اخللق يف حرج مما من شأنةومؤسساته اليوم شبه عاطل

األحوال والظروف اعتبار حاالت  التغيريات الطارئة على املكلفني من حيث–
فإن سلك املفيت هذه املسالك يف التكييف وراعاها ، ومل جيد ما تدخل حتته وما تؤسس عليه ما 

.العمل ؟ 
.2، وهذا الرأى وجهة بعض املعاصرين بالتوقفهناك من يلزمه 

وإن كان التوقف يطرح إشكاال من حيث إحلاح النازلة امللزم للجواب حبكم صالحية الشريعة 
ا وجاهزيتها للجواب ، وفق املستوعبة لكل تطورات ا آلية االجتهاد الىت التنقطع إىل تمع ، وقدر

هم ينبغي أن التمهل والرتيث ، وهو مسلك مإال ان يراد بالتوقف أن يرث اهللا األرض ومن عليها ،
يكون عليه املفيت ، فما كل املسائل جييب فيها ، وهذا هو مسلك العلماء العاملني من أمثال اإلمام 

.مالك رمحه اهللا وغريه وقبلهم املعصوم صلى اهللا عليه وسلم ، كيف واملفيت موقع عن اهللا عز وجل 

.أنظر نوازل اجلنتوري ، مصدر سابق ، باب العتق والدماء واحلدود ، ص ، د، ت - 1
.20:14: م 10/07/2013بتاريخ .almoslim.natموقع " ضوابط فقه النوازل " أنظر ، عبد اهللا بن حممد الالحم ، حبث بعنوان -2
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لكيةمظاهر أصول االستنباط في نوازل الما: المطلب الثالث 
، وعليه يصعب لقد ترك علماء املدرسة املغربية تراثا كبريا يف النوازل عرب حقب زمنية خمتلفة 

م للقضايا اليت طرحت عليهم ، ومعلوم أن ا وما لفقه إن مل يؤسس كان جمرد ادعاء إحصاء إجابا
مناهجها حق ملتعاطيه أن يسمى فقيها ، ولكون هذه املصنفات فروعها مؤسسة وإن اختلفت 

ة هلا أحيانا ومعضدة هلا أخرى ،  وخصائصها  .كانت مصدرا للنوازل املشا
وسنبني بشكل عام مظاهر تلك األسس يف بعض مما نسوقه كمثال لذلك مما يتعلق باملدرسة 
املغاربية عموما ، وما يرتبط بفرع مدرسة توات نرجئه للفصل املوايل أثناء احلديث على مظاهر 

.تنباط يف النوازل التواتية أصول االس
:ومن تلك األمثلة للمدرسة املغاربية ما يلي 

.م  1604هـ 1009مصنف أجوبة أبو القاسم ت :  الفرع األول 
مؤلف أجاب فيه الشيخ له مصنف بعنوان األجوبة ، هو بن حممد مرزوق املرادي التونسي ، 
اية القرن العاشر  إبان توليه اإلفتاء بتونس وبداية احلادي عشر اهلجري ، عن بعض قضايا جمتمعه 

.إجابة متيزها الدقة واالطالع ووفرة املعرفة باملصادر التشريعية الىت أسست عليها 
مسألة يف باب احلبس ، وقد ورد ، ميكن إيراده كمثال ملظهر االهتمام بأصول االستنباطومما 

م وأن من مات من العقب قام عقبه مقامه والتدخل طبقة على لسان احملبس ما خيص األبناء وعقبه
سفلى مع عليا ، مث بعد ذلك طلب أبناء أحد املتوفني من اآلباء الدخول مكان أبيه يف احلبس فهل 

.هلم ذلك أم ال ؟ 
فأجاب رمحه اهللا ، وحاصل كالمه أن العقد املذكور جيري جمرى املبني من عاقده إىل قوله عمال 

.1بس الذي هو كنص الشارع بنص احمل
واملتأمل يف جممل إجابته جيدها قد أسست على قاعدة العرف ، وما تفرع عنها من أن العرف  

مل وخيصص العام ويقيد املطلق  . كالشرط ، وان العرف يفسر ا

مع التونسي للعلوم واآلداب والفنون ، 2004، 1أنظر أبو القاسم بن مرزوق املرادي ، كتاب األجوبة ، حتقيق حممد احلبيب اهليلة ، ط - 1 م ا
.304بيت احلكمة ، تونس ، ص 
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مصنف فتاوي اللخمي: الفرع الثاني 
، ومما جاء ضمن أجوبته قوله يف نازلة من مؤلف أجاب فيه الشيخ عن قضايا زمانه املختلفة

نوازل النكاح ، مفادها عمن تزوج امرأة بصداق يدفعه هلا وقت البناء بدون تعيني زمانه ، هل 
.يفسد النكاح أم ال؟ 

فأجاب ما حاصله أنه اليفسد ، وقد أسس ذلك على أصل القياس ألن املهر كالثمن يف البيع 
يف البيع يعجل مىت عجلت السلعة  ويؤخر مىت تأخرت ، فكذلك األمر مقاس عليه فكما أن الثمن 

.1يف الصداق 
.أجوبة التسولي: مصنف :  الفرع الثالث 

هـ لإلمام 1252واملصنف عبارة عن أسئلة وجهها حمى الدين األمري عبد القادر اجلزائري سنة 
أسئلة ترتبط جبهاد احملتل الفرنسي وطلب بيان التسويل على زمانه ، ملا احتل الفرنسيون اجلزائر ، 

اخل ، فأجابه ..حكم بعض القبائل املتعاونة معه تارة بالتجسس وتارة مبنع الزكاة وتارة مبنع املعونة 
رمحه اهللا ضمن ذلك فصوال ، والناظر يالحظ قوة وأثر أصول االستنباط اليت أسس عليها أجوبته 

اخل ...ة من نص كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم منها ما يرجع إىل األصول اإلمجالي
ومنها ما يرجع إىل مقتضى القواعد الفقهية واملقاصدية ، كما كان يقوى اجلواب ويشفعه بنصوص 

.2أمهات مصادر املذهب املالكي الفقهية والنوازلية يف النظائر واألشباه لتلك املسائل املطروحة 
النوازل و صول االستنباط أ:لثالمبحث الثا

المذهب المالكي وأصول االستنباط:   المطلب األول 
إن احلديث عن عالقة أصول االستنباط بالفقه املالكي ومدارسه عموما يتضح من خالل 
هودات الضخمة لرصيد علمائه بدءا مبؤسسه ، مرورا مبراحل  حماولة الوقوف على تارخيه وحتليل ا

ونقصر جمال فمراحل املصنفات ومنهاجها وصوال إىل املختصرات يف آخر مراحلها ، النشأة ،
تعد حاضرة توات ليتاهتمامنا هنا على ما اصطلح عليه البحث املعاصر باملدرسة املغربية ، وا

معامل تطور املذهب املالكي الفقهية فرعا من فروعها ، وذلك ما قد يتجلى مما حناول بيانه وفق 
: اإلسالمي من خالل ما يلي يف الغرب

.74، ص .يضاء ، املغرب أنظر اللخمي ، فتاوى اللخمي ، مجع وحتقيق محيد بن حممد حلمر ، ط در ، دس ، دار املعرفة الدار الب- 1
.وما بعدها 102أسئلة األمري عبدالقادر ، مصدر سابق ، ص نانظر التسويل ، أجوبة التسويل ع- 2
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التأصيل في المذهب المالكيإشكالية:  الفرع األول
هذه إن احلديث عن املذهب املالكي وعالقته بأصول االستنباط ، يطرح سؤاال مهما يف 

م ، أم أول االستنباطبأصيةاالجتهادهمالبداية ، مفاده ، هل علماء املذهب اعتنوا بربط فروع
ج التأليف  رد عن الدليل ؟ واإلفتاء جوا  .ا

من الباحثني من يرى أن املذهب يف مراحله ومدارسه كان منهجا جتريدا باستثناء املدرسة العراقية 
.يعجب بعض علمائهملواقع، 

صور ذلك يف الذي " جامع بيان العلم وفضله "يف مصنفه ويالحظ ذلك لدى ابن عبد الرب 
: ، مطلعها أبيات

1عذيري من قوم يقولون كلما         طلبت دليال هكذا قال مالك

.وغريهم واحلجوي العواصم من القواصمابن العريب يف نفس األمر ينسحب على سياق و 
املسائل من أدلتها ، ألسباب ، منها ما يرتبط مبؤسسه مالك رمحه اهللا جردتالعمل أنفكان

حيتاط للفتوى ، ويهاب عند املراجعة من أن يسأل عن مأخذ ومستند املسألة ، وصفاته من كونه
ومنها ما يرجع إىل املنهج لديه الذي ورث عليه تالمذته من أنه متبع ملا وجد عليه السابقني ، فيكره 
ا أمسعة ، وما عنهم األسئلة وكل ما فيه رائحة الشك ، ومنها ما يرجع إىل تدوين املدونات حبكم أ

أدخله اإلمام سحنون من نصوص وآثار يف املدونة مل يكن شامال لكل مسائلها ، إضافة إىل عامل 
البيئة ، فمصر واألندلس وإفريقيا اليوجد فيها املنافس الذي حيمل على بيان األدلة يف درس 

.2أومناظرة
اش أوجاء بعد إن من ع: ومما يندرج ضمن االجتاه السابق ، قول أحد الباحثني املعاصرين 

مؤلف الذخرية من املصنفات الفقهية من املشارقة أواملغاربة سوى تأليف خمتصرات مل تعد على ما 
أدركت من شهرة أن كرست عن غري قصد تعقيد الفقه وإفراغه من حمتواه وأدلته االجتهادية احلية 

.3تفيد ليصبح يف النهاية جمرد ألفاظ ونقاش عقيم يدور يف حلقة مفرغة التنتج وال

.439، ص 3جسابق ، مصدرأنظر ابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله ، - 1
م ، دار 1999هـ 1420، 1شراف  للقاض عبد الوهاب ، ط أنظر  مقدمة بدوي عبد الصمد الطاهر صاحل ، اإلحتاف بتخريج أحاديث اإل-2

.71. 38.40، ص 1/4البحوث للدراسات اإلسالمية ، ديب ، مج 
.1/5جمصدر سابقحممد حجي ، مقدمة حتقيق الذخرية للقرايف ، أنظر- 3
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تلفة بني مدرسة العراق أدركنا أن الطرق خم، خصوصا إذا المثلب فيه اوهذا الرأى يبدو واضح
قد اصطلح عليه باالصطالح العراقي واالصطالح القروى ، ف، وهو مااملمتدةومدرسة املغرب 

يعرجوا جعل العراقيون دليل املذهب من نص وقياس هو األساس على منهج أهل األصول ، ومل 
القريوان جعلوا املدونة ونصوصها هي األساس ، ومن مث علماء على املدونة بتصحيح أوغريه ، بينما 

ا ، مع ما ا ضاف لذلك من تتبع اآلثار وترتيب أساليب األخبار ، نحبثوا على نصوصها وحمتمال
.وافق ذلك عوامل اإلعراب أوخالفهاوضبط احلروف على حسب ما وقع يف السماع 

اهتمام المالكية باألصول مجاالت ومظاهر: فرع الثاني ال
.جبواب خمتلف يف الفرع السابق من الباحثني من ذهب يف اجلواب على السؤال اآلنف الذكر 

إن كتب املالكية ختلو من الدليل ، وهذه املقولة : من سؤال مفاده ، يقال ينطلق وحاصل جوابه 
: عليها مالحظتان 

كما يف فلها ما يربرها فأكثر املسائل الفقهية الفرعية دونت عن إمام املذهب  لو صحت : 01
وهي مسة قلما جتدها يف مذهب من املذاهب ، فعزو املسألة م ، املدونة واملوطأ والواضحة وغريه

مع على علمه بالفقه واحلديث ، وسبقه لغريه كاف يف ذكر الدليل للمقلد  .لإلمام ا
كابن كتب االستدالل عند املالكيةواقع  صحيحة ، ومن قاهلا مل يطلع على هذه املقولة غري: 02

1" ..والقرايف عبد الرب وابن العريب وابن رشد 

بعد بيان مراحل أكثر، يتضح احلكم على صحة هذا الرأى من عدمهإن :قول نا نلكن
.وتطورات املذهب 

:من خالل ما يليبية على املهم واملرتبط باملدرسة املغر حنصر ذلك و 
القول بأن تالمذة اإلمام مالك رمحه اهللا كانوا متبعني ملتزمني يف كل األحوال غري صحيح ، فلقد :أ

يف الرأى فليس ضرورة أن يتبع يف سياق املخالفة حفظ لنا التاريخ خمالفة اإلمام أشهب ملالك قائال 
قاسم له مسائل مشهورة أفردت بالتصنيف إن قاله مالك فلسنا له مبماليك ، وابن ال: يف كل شئ 

.واألصيلي جيتهد واليبايل وافق اإلمام مالك أوخالفه خالف فيها شيخه مالك ، 
كما أن الناظر لتعدد املدارس يف املذهب املالكي ، جيد من أهم األسباب قيام أصحاب اإلمام 

.املذهب لتعدد نظاره يفأنفسهم باالجتهاد وفق أصول وقواعد املذهب ، وتعدد االختالف 

عبد احلميد بن أمبارك آل .د .يخ مبارك التميمى ، حتقيق أنظر مقدمة حمقق ، تسهيل املسالك إىل هداية السالك إىل مذهب اإلمام مالك ، للش-1
. 152، ص 1حزم ، ج م ، دار ابن 2001هـ 2.1422ط .الشيخ 
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املدرسة املغربية قدرة تعاطي تمذهب غري صحيح ، فلقد عرفدعوى غياب املنافس لل:ب 
علمائها لفن املناظرة أواجلدل ، الذي يلتمس العامل  بواسطته إثبات احلجة على املخالف ونصر 

خمتلف العلوم الحتصر ، وجهته ، واملناظرات اليت جرت بني علماء املغرب املتقدمني واملتأخرين يف
ومنها مناظرة ابن رشد أبو الوليد مع أحد علماء عصره حول أفضلية اهليللة أواحلمدلة ؟  استعمال 

أيضا مشهورة للعيان ، ومناظرة الباجى البن حزم 1فيها ألفاظا حددت مستوى حدة النقاش بينهما 
.اخل ...
صل العلمي بني احلواضر لدى املغاربة مما من شأنه ادعاء ضعف أو انعدام احلوار واملناظرة والتوا:ج 

.أن يقوى ملكة االستدالل لدى الفقيه يبدو أيضا غري سليم 
: اآلتيةالنماذجما نورده من الرأى عدم سداد هذاوالدليل على 

القباب الفاسي ت الونشريسري يف املعيار ، من مناظرة اإلمام وأعين به ، ما نقل بعضه منها : 1
،2هـ ومناظرة املشدايل البن موسى التلمساين 811هـ للعقباين ت 778

املناظرات واحلوارات العلمية اليت كانت تعقد بني العلماء ، فلقد حاور املالكية يف املغرب على : 2
كما حاوروا ،القرن الثالث والرابع اهلجري إبان على عهد دولة األغالبة وجه اخلصوص األحناف 

.والفاطميني أيضا ، ندلس ىف األالظاهرية 
ال  واعتربت املناظرة عندهم ضرورة الزمة لعلم الفقه فبواسطتها يتم التوصل إىل فسح ا

.ومن مث احلصول على املهارة يف استنباط األحكام الفقهية لالجتهاد ،
م أقامو اتصال ضعف القول با يفند وجهة ممو  ا املناظرة يف مالكية املغرب بأصول االستنباط أ

تلك األصول خصوصا ، ومن األمثلة على ذلك إضافة ملا سبق ، ما عرف عن جمالس أىب بكر 
عتيق بن أسد يف املغرب ، وما عرف عن جمالس عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم يف سبته ، وتعدى 

.3اخل ..املشرق بن عبد احلكم يفاألمر إىل املناظرة اخلارجية كمناظرة قاسم بن حممد املغريب حملمد 

.166م ص 1993أنظر عمر اجليدي ، مباحث يف املذهب املالكي  باملغرب ، ط ، اململكة املغربية ، سنة - 1
، 2، د، ر ، د س ، ج ط وزارة األوقاف باململكة املغربيةفتاوى إفريقيا واألندلس واملغرب، واجلامع املغرب يفاملعيار املعرب لونشريسى اأنظر -2

.214ص ، 
م العلمية يف األندلس واملغرب علياء هاشم ، وذنون حممد املشهداين ، فقهاء املالكية ،أنظر - 3 ، أطروحة م 12هـ 06يف القرن دراسة يف عالقا

.129-128ص م2003صل بالعراق ، دكتوراه ، جامعة املو 
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ال ما جعلهم يضعون للمناظرة قواعد وأسس ينبغي أن تسري عليها ،  بل أبدعوا يف هذا ا
.1من تلك املؤلفات ، رسالة االمتحان ملن برز يف علم الشريعة والقرآن ابن احلداد ، فمصنف 

ابن باديس عبد احلميدمناقشة مناقشة الشاطيب لشيخه سعيد بن لب ، و ومن ذلك ، : 3
.حول مسألة القراءة على املوتى لشيخه الطاهر بن عاشور 

.الداخلية واخلارجية من تلك املناقشات واحلوارات نصيبهم الفقهيةوكان لعلماء حاضرة توات 
اإلمام السيوطي ، حول صحة تعاطي علم املنطق من - الشيخ املغيلي - فلقد ناقش النوازيل 

يل ، حممد بن عبد الرمحان بن عمر التنالين ، العامل حممد الزجالوي يف عدمها ، وناقش النواز 
.املسألة املشهورة يف نوازل توات ، حول حكم شهادة احملبس بنفسه من عدمها إىل آخر ذلك 

وما اخلالف احلاد والردود العلمية بني الشيخ سيدي حممد والشيخ عبد الكرمي املغيلي األنزمجريى 
، من جهة أخرى حول معامالت ترتبط باألحباس هـ 12اء مركز كوسام يف القرن وعلم،من جهة 

واحلوارات العلمية يف مسائل فقهية بني الشيخ محزة القبالوي وعلماء تيمى يف موضوع الصالة يف 
على نبوغهم يف احلوار واجلدل العلمي النزيه ، واضح إال دليل الكهوف وأجتازوات الطني بتوات 

.املختلف فيه الم للتقليد ومناقشة املدارك املتعددة يف املوضوع وعدم االستس
إن املتتبع ملراحل ازدهار وتطور املذهب املالكي يف املدرسة املغربية واليت تعد حاضرة توات أحد :د

فروعها ، يالحظ أن االهتمام باملؤلفات كمصدر تأصيل يف الفقه ، بدأ منذ دخول أول مصنف 
املوطأ ،إذ مل يعرف العلماءاإلمام مالك رمحه اهللا ومصنفه املذهب نفسه ، سسللمغرب املتعلق مبؤ 

جاء مصنف املدونة ، فعكفوا عليهما ومل حييدوا عنهما ، وأثروا ذلك بالتدريس منهما أنغريه ، إىل 
أنوالتأليف عليهما ، مما قدموه من شروح ، خاصة على املدونة اليت شهدت كثرة االختصارات إىل 

على نصوصها من حيث التصحيح والرتجيح يف ما منصب اهتمامهم ، بطريقة االقتصار تصار 
بينها ، إىل أن اقتحموا مرحلة التأليف املقارن يف الفقه ، وظهر ذلك يف مصنف مسائل اخلالف 

.للطرطوشي 
.للعيان واضحة ومؤلفات الباجي وابن العريب والقرطيب وكتب ابن عبد الرب كاالستذكار والتمهيد 

وتوخى فيه هـ  الذي شرح البخاري 444ويف املغرب ألف علماء كثر ، منهم ابن بطال ، ت 

م العلمية يف األندلس واملغرب أنظر فقهاء املالكية ،- 1 .124، 17و 75ص -، املصدر السابق ،  دراسة يف عالقا
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.1استنباط األحكام الفقهية وربط نصوص البخاري باملذهب املالكي تأصيال 
شيخ أبو أحد علماء قلعة احلماديني باجلزائر مظهر من مظاهر االهتمام والسبق ، فالوقصة 
خل سجلماسة باملغرب األقصى ليدرس علم األصول ، ومل يكن هذا دسف بن حممد ملاالفضل يو 

. 2، فدخل فاس ولقى نفس املعاملةأخرجالعلم معروفا مدرسا على ذلك العهد 
ا يف جمال الفروع الذخري ومن أجل وأهم مؤلفات املالكية اليت مجعت بني األصول و  ة تطبيقا

للفقيه يف رمحه اهللا ، حمددا فيه أمهية ربط الفروع بأصول االستنباط لإلمام شهاب الدين القرايف
رصينة ، موحيا بأن أصول مالك رمحه اهللا اليت قام عليها مذهبه عرض اجتهاده على تلك األصول 

وبينت مذهب مالك رمحه اهللا يف أصول : قائال واقعية قادرة على الثبات أمام حجج املخالف ، 
الفروع ، ويطلع الفقيه على موافقته ألصله أو اختياره يف األصول كما ظهر يف الفقه ليظهر شرفه يف

.3خمالفته له ملعارض أرجح فيطلبه حىت يطلع على مدركه ومينع املخالفني يف املناظرات على أصله 
.إىل زمن املتأخرين واملعاصرين واستمر األمر خمتلف يف كل مرحلة إىل أن وصل 

، مؤلف الغماري لرسالة بن أيب زيد القريواين ، مساه ختريج الدالئل ملا يف ومن األمثلة على ذلك
الفتح الرباين على و رسالة القريواين من الفروع واملسائل ، وشرح اجلكاين على خمتصر خليل باألدلة ،

جزأين ، والفقه املالكي وأدلته ول يف ، مطبوع متدارسالة بن أيب زيد القريواين ، للشنقطي نظم 
.ىل غري ذلك من املصنفات يف القدمي واحلديث ، إاملطبوع املتداول لحبيب بن طاهر ل

اإلمام اجلنتورى ملختصر خليل ، من ذلك شرحنصيبهم يف القدمي واحلديث أيضا ولعلماء توات 
م اآلتى احلديث 1869،هـ1286احلسن بن سعيد البكري ت باألدلة وإن مل يكتمل ، ومصنف 

حتت عنوان رابطا مسائله بالدليل ، ، خليلفلقد شرح خمتصر، الثاين مظهر لذلك عنه يف الفصل
الشيخ باي التوايت رمحه أصول وفروع خمتصر خليل  كما ألف حديثاجلليل يفغاية املنتظر وفتح ا، 

إقامة احلجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي على مهمات خليل ، مصنف بعنوان ، اهللا ، 
. لفروع إىل التأصيل من الكتاب والسنة واإلمجاع الكفيل ومصنف مرجع ا

روين أحممد ، القواعد الفقهية  عند ابن بطال من خالل شرحه لصحيح البخاري حمتوى أنظر - 1 -موسم أدرار جامعة" حبث رسالة ماجستري 
.2010م  2009

م العلمية يف األندلس واملغرب ، مصدر سابق ، ص - 2 .57أنظر فقهاء املالكية ، دراسة يف عالقا
.7–6، ص1انظر القرايف ، الذخرية ، مصدر سابق ، ج - 3
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ذه املصادر مشل إىل جانب التدريس والتأليف القضاء والفتوى ، أثناء عملية ماهتمامهن إ
م ومكنهم من التحكم يف عملية التخريج على أقوال وفروع أئمة احلكم ، وإجابة السائلني ، مما مرَّ 

دهم من أصول االستنباط وأوجه الرتجيحات اليت بنيت عليها تلك فهم وزوَّ وعرَّ املذهب السابقني ، 
.ضمن أصول املذهب ومسائله املصادر يف الفروع 
إىل تأكيد استمرار االهتمام بالتأصيل للفروع يف املذهب املالكي ، املشروع هنا وجتدر اإلشارة 

دة ، ديب ، واملسمى مشروع الفقه املالكي الذي قامت وتقوم به حاليا دولة اإلمارات العربية املتح
لس االستشاري للمشروع  بالدليل ، يرعاه مسو الشيخ راشد بن آل مكتوم ، وحتت إشراف ا
برئاسة األستاذ الدكتور أمحد حممد نور سيف ، ومما انتهى املشروع من إجنازه مصنف حتت عنوان ، 

هـ ، مشروع استقام 1201م أمحد الدردير ت أدلة الفقه املالكي على مسائل الشرح الصغري لإلما
عوده بعد استكتاب اثنا عشر شخصية من أقصى الشرق والغرب اإلسالمي ، مت إجناز الطبعة 

م ، مع اإلشارة إىل أن القائمني على املشروع طلبوا إبداء الرأى 2014هـ 1435التجريبية سنة 
ليه شخصيات من علماء وباحثى إقليم حول مضمون هذه الطبعة التجريبية ، ومما مت االختيار ع

توات ، ونعىن الشيخ موالي احلاج عاليل ، شيخ املدرسة الدينية بتسفاوت ، والشيخ موالي عبد 
وقد اطلعنا دباغ ، حممد اهللا الطاهري ، شيخ املدرسة الدينية الطاهرية بسايل ، وأستاذنا الدكتور 

م حتوى عشرة أجزاء مبا 23/05/2015هـ 1436شعبان 05هذه الطبعة التجريبية بتاريخ على
.فيها جزء مقدمات الكتاب 

وإن روع املذهب املالكي فملكانة أصول االستنباط يف لة يف هذه املسرية الطويوالناظر 
يف حد ذاته لعب دورا يف املصدرية ، فاملوطأ وضعه اإلمام مالك  نفَ ، يالحظ أن املصَّ اختصرناها

شهدته لدى اإلمام سحنون من الضبط أقواله ، خصوصا ماهي نة كتاب فقه وحديث ، واملدو 
م تغفل التأليف فلواملصنفات اليت جاءت من بعدهم اهتمت ، والرتتيب والتبويب والتقوية النصية 

.كما تبينه ألوان تلك املصادر اليت أشرنا إليها ،يف إطار التدليل والتأصيل إما روحا وإما قصدا أوليا 
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لدى المالكية مراحل معالم أصول االستنباط : الثانيب المطل
هتمام إليالحظ أن ا، خاصةالفقهية املغربية درسة املعند إن املتتبع ملسرية التأليف ومناهجه 

:الفرع املوايليف بالبيان بتأسيس الفروع مشل مراحل متعددة ، نتعرض إليها 
)والتصنيفالجمع ( المراحل المتقدمة منهج : الفرع األول 

وحناول بيان هذا الوصف متتبعني اخلطوات التالية 
االنطالق من النصوص عند االستنباط ، :01

يالحظ يف منهج مؤسس املذهب ، مالك رمحه اهللا ، أوقل مرحلة االجتهاد املطلق كما وهذا ما
م الذي انتهجه األتباع وقد أصل األصول وقعد القواعد ورسم املنهج العايتضح ذلك يف املوطأ ،

.من بعده 
سلك تالمذته املباشرون مسلك االهتمام جبمع الرواية ، ومنهم من سلك مسلك مجع أراء كما

.1اإلمام مالك ، مع ارتباطهم باملذهب وعدم اخلروج عنه
تدوين األحكام مرتبطة بأصولها :02

واملوطأ كتاب حديث وفقه ، أشار نة ، وهذا من حيث واقع األمهات ، واليت مشلت املوطأ واملدو 
فيه اإلمام مالك رمحه اهللا إىل بعض أصوله كالنص والعمل ، ومت كشف األصول األخرى على يد 
ج  العلماء ممن جاء بعده ، واملدونة جبهد اإلمام سحنون صارت معادة الرتتيب والتبويب ، تنهج 

ما جاء بعدمها األمر يصدق على و ار ، التأصيل للمسائل ، من خالل ربط نصوصها بالنص واآلث
كالواضحة وخمتصرات املدونة ، وظهر الرجوع إىل االهتمام بالتأصيل يف املصنفات ،من األمهات 

على عهد ابن يونس ، يف مصنفه اجلامع ، واإلمام اللخمي ، يف مصنفه التبصرة ، واملازري يف شرح 
.اخل من املصنفات قدميا وحديثا التلقني 

وإفراد مصنفات لألصولتمام بجمع األقوال االه:03
ا ، حلاويظهر هذا نتيجة تعدد األمهات ، فجمعا لشتات املسائل ، ورفع رية الطلبة أمام كثر

.علماء املذهب مصنفات تزيل ذلك صنف 
النوادر والزيادات ، اجلامع لكثري من األمهات ، وصنف البيان مثال ، ألف ابن أيب زيد ف

، الذي ناصر املذهب تحصيل ابن رشد اجلد ، مث جاءت مؤلفات أساطني املذهب ، كالباجي وال

.375أنظر ، تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص - 1
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وقد أقر له بالقدرة ودافع عنه أيام املناظرات اليت كانت بني املالكية وغريهم ، خصوصا الظاهرية ، 
.علم األصولالعلوم ومنها دخله املتضلع من ي، واملناظرة باب إلمام بن حزمعلى الدفاع ا

، وتروى بغداد واحلجازاملالكية وغريهم من علماء الباجي رحل إىل املشرق واستفاد من علماء و 
من معني األصويل الشهري ، اإلمام الشريازي ، وعاد إىل األندلس ونصر املذهب املالكي ، فألف  

يا فقهيا املنهاج يف ترتيب احلجاج ، والذي يعد كتابا أصولو كتابيه ، الفصول يف علم األصول ، 
بأسلوب جديل ضمنه مباحث متعددة بدأها بأقسام األدلة وختمها مبسائل الرتجيح ، مبينا أمهية 

وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا ، ألنه السبيل إىل معرفة : قائال االستنباطأصول 
.1" االستدالل ، ومتييز احلق من احملال 
نفه اخلاص ، مساه إيضاح احملصول من برهان األصول ، بدأه كما ألف اإلمام املازري ، مص

، وغرض عمله تلك األصول اإلمجاع ، موضحا طريقة اجلويين منمبباحث احلكم ، وختمه بأصل 
.2أن جيد الفقيه ضالته أثناء ربط الفروع باألصول 

صول هتمام بأ، واضحة األثر يف االابن العريب ، وابن عبد الرب ، والقاض عياض أعمال و 
.االستنباط 

حد الباحثني املعاصرين يف حصره ملؤلفات أهل املغرب ىف فن األصول ، سواء  أولقد أوصل 
كانت مؤلفات مستقلة بعلم األصول أوشروحا وحواشي على مؤلفات أصولية ، وهو يرد على 

السبعني عمال ، بداية إىل ما يربو على أعماهلم تلكدعوى تقصري املغاربة يف علم األصول ، أوصل 
.3م 20، لث من القرن الرابع عشر اهلجري االثالعقد من القرن الثالث اهلجري إىل 

)االختصار ( المراحل المتأخرة منهج : الفرع الثاني 
نظرا لتعدد وتشعب األقوال ، جاءت هذه املختصرات ، وإن اختلف نوعها حسب مراحلها 

: ةتياآل

يد ، ط أبوأنظر- 1 م دار الغرب 2001، 3الوليد الباجي ، يف مقدمة مؤلفه ، املنهاج يف ترتيب احلجاج ، حتقبق الدكتور تركي عبد ا
.7اإلسالمي ، ص 

الغرب دار . م 1.2001أنظر مقدمة  احملقق ، إيضاح احملصول من برهان  األصول ، للمازرى ، حتقيق ودراسة الدكتور عمار الطاليب ، ط - 2
. 14ص . اإلسالمي 

.وما بعدها 143أنظر عمر اجليدي ، مباحث يف املذهب املالكي  باملغرب مصدر سابق ،  ص  - 3
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ختصار المبني على قواعد األصول منهج اال-
هـ يف مصنفه التنبيه إىل 526بن عبد الصمد التنوخي ت إبراهيممؤلف ، ومظهر هذه املرحلة 

مبادئ التوجيه ، حاول فيه التحرر من تقليد األقوال ومشى على حرية االختيار والرتجيح بني 
.1أحكام الفروع من قواعد أصول الفقهاستنباطو األقوال ، 

ميكن أن تنتجه تلك القواعد من استثناءات قد تؤدي بدون الرجوع إىل فروع كن وقع يف حمذر مال
. وأقوال املذهب إىل الشذوذ

ا ذه املوه تنحو منحى التطبيق الفقهي ، أى تطبيق األقوال على رحلة متميزة إذا ما أدركنا أ
.2احلوادث ، رابطة األصول بالفروع ملحقة الشبيه بالشبيه 

منهج االختصار مع االنفتاح على محاسن التأليف خارج المذهب :-
اجلواهر الثمينة يف مذهب عقد ، يف مصنفه هـ 616ت املالكي عند ابن شاس هذا النوع  ظهر

.عامل املدينة ، وامتاز املصنف باالهتمام بأسباب اخلالف ، والبعد عن االختصار املعقد
االختصار الجامع منهج :-

ر اجته إىل اجلمع بني النوعني السابقني ، وميثل هذا النوع ، مصنف خمتصر ابن احلاجب وهو اختصا
.هـ 646الفرعي ت 

به الفتوى ماالمقتصر علىاالختصار منهج : -
، هـ قامت على االختصار املبين على تصحيح يف املنهج 08وهي مرحلة أخرية يف القرن 

الفقهي ، خمتصرهفتوى ، ومت ذلك على يد الشيخ خليل يف به العلى مارالنظر لالقتصاوإمعان 
مث ألف ، 3" التوضيح " بدأ عمله من وضعه لشرح على جامع األمهات البن احلاجب مساه 

خمتصره الشهري ، فجاء مؤلفا، مستخلصا زبدة الفقه املالكي من حبر األقوال واالختالفات وحسم 
عامل ، عبد العزيز بن بزيزة علماء منهم الد يف ترجيحه على اخلالف املذهيب إىل ما به الفتوى ، اعتم

.هـ 673ت التونسي 
.بالشرح والبيان شروحا الحتصر أخرون على املختصر ومن مث عكف املت

.375، صعمر اجليدي ، مباحث يف املذهب املالكي  باملغرب مصدر سابق أنظر - 1
.48، ص املصدر السابق أنظر ، عمر اجليدي ، - 2
بتحقيق أحد أساتذة جامعة وهران اجلزائرية ، وهو الدكتور أحسن زقور ، ، طبعة " كتاب الصالة " م 2009هـ 1420وقد طبع جزء منه سنة-3

.دار بن حزم 
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قد دخل مصنف املختصر لدى ، فالقدماء واحملدثون رة توات اضومن هوالء العلماء علماء ح
املتعلقة بوجود البكارة يف أمة قهي يف املسألة املشهورةبسب خالف فهـ 09يف القرن توات 

ا ثيب ، هل حيق الرد أم ال ؟  .1أشرتيت على أ
.2العشرةعلى يربوأحد الباحثني إىل ماذكرحسب املختصرصلت أعماهلم حولو لقد و 

، وطرر وتقييداتمنظومات من وضعوه عدد ماكتابة هذا البحثصى إىل حد  حياللكن الواقع 
على طريقة مدرسة على هذا املصنف العمدة يف الفقه املالكي واحلواشي على الشروح من الشروح و 

م العلمي يف خمتلف للظروف الىت م، املغرب ولعدم االنتهاء إىل حد بطون اخلزائن رت على خمزو
.الساعة من إحصاء ما أنتجوه 

ت على التنقيح ، مبصطلح ما عرف بالراجح ، هذه املرحلة اليت انصبويرى أحد الباحثني أن
، عموما مما أثر على الفقه من روح التأصيل للمسائل ابتعدت، يف املذهب واملشهور والضعيف 

ا مل تتوقف بدليل اهتدائهم يف هذه العصور ف أصاب حاسة النقد واالجتهاد شيئ من الفتور مع أ
.3أثرا حامسا يف ميدان االجتهادات القضائية جرى به العمل ، الذي عد يف ما بعد إىل أصل ما

كما أنه الميكن أن نغفل حقيقة مفادها أن علم األصول مرتبط أشد االرتباط بالفقه ، واملغاربة مل 
م بالفقه بشيءيشتهروا يف امليدان العلمي  واألصول من مقومات الفقيه إذ مهمته استنباط ، شهر

.4ضعيف واليتأتى ذلك إذا مل يكن متمرسا بعلم األصول األحكام والتخريج والتشهري والت
مل ينقطع ،يف مدرسة الغرب اإلسالميمث إن منهج ربط الفروع بأصول االستنباط بالقصد األول 

عدة ؤلفات م، والدليل إىل العصر احلديث لواليزااستمر عرب القرون فبعد مرحلة حسم اخلالف ، 
. أشرنا إىل بعضها فيما سبق 

باملؤلفات الفقهية ، وإمنا ينظر إىل ر إليها يف الفقه النظري املرتبطكما أن عملية التأصيل الينظ
هودات الكربى املتواصل أن تبعتد عن التأصيل واليت تعكسها النوازل اليت الميكن أن تتوقف وال ةا
وم ـــــــــــــــــــــــىل يالناس باإلسالم إاملدرسة الفقهية املغربية منذ أن ارتبطعرفتهاواألحكام القضائية ، اليت 

.32–31أنظر املسألة املتعلقة بالسبب املباشر لدخول خمتصر خليل ملنطقة توات ، يف خمطوط درة األقالم ، مصدر سابق ، ص - 1
، أعمال امللتقى باجلزائر، حبث بعنوان ، خمتصرات الفقه املالكي وجهود علماء توات يف خدمتها ، ط وزارة الشؤون الدينية أنظر ، زهري قزان -2

.وما بعدها 203م ، ص 2010جوان / 23/24الوطين بأدرار ، ملتقى الشيخ سيدي حممد بلكبري ، أيام 
.49ي ، مصدر سابق ، ص أنظر ، عمر اجليدي ، مباحث يف تاريخ املذهب املالك-3
.143سابق ، ص الصدر املأنظر اجليدي ، مباحث يف تاريخ املذهب املالكي باملغرب ، - 4
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لبيان عالقة أصول االستنباط الذي خنصصه املوايل املبحثوذلك ما سوف يتضح يف الناس هذا ، 
يف الفصلني التطبيقني هلذا البحثكما يتضح الفقه املالكي عامة ،  يف حواضر بالنوازل ومظاهرها 

.
يف ما بينها ، يتضح أن االهتمام بأصول ك املراحل مع االختالف ومن خالل ما أشرنا إليه يف تل

وهذا ما ظهر يف املصنفات املسوقة بالقصد األول لبيان أصول االستنباط ،  وقع أصالة ، الستنباط ا
ومن تلك املراحل مؤلفات الفروع اليت يعد التأصيل فيها بالقصد الثاين ، كما وقع تبعا ، تعكسه 

وهذا به الفتوى ، البيان موبيان األقوال ، أو حسم الراجح تفريع الفروع علىامن انصب عمله
، كما أن االهتمام بالتأصيل مل أصول تلك الفروع متضمنة فيها ظهر عند املتأخرين ، لكن ما

.يتوقف حىت بعد مرحلة حسم األقوال 
وابا لإلشكال املرتبط بالتأصيل واليت تعد ج، وبناء على ما سبق ميكن اخلروج بالنتائج التالية 

: يف بداية الكالم 
إلسالمي ، كان يظهر وخيبو أحيانا ن التأصيل واالهتمام به أصل وأساس يف مدرسة الغرب اإ:أ 

.لعوامل عدة 
ني للمذهب ختتلف عن عمل املتأخرين ، فاملتقدمون يسإن طبيعة مهمة املتقدمني كمأس: ب 

هتمامهم نصرف اها احلجة بالدليل ، بينما املتأخرون انصب جهدهم وااستنبطوا املسائل وأقاموا علي
إىل تنقيح أقوال من سبقهم بتبني ما أمجل وتقييد ما أطلق ومجع ما تفرق واختصار العبارات 

.للوصول إىل بيان ما استقر عليه األمر من االختالف 
كان احلصن واألساس لبقاء ومتاسك إن التأصيل باملناظرة والتدريس والتنزيل وفق قواعد املذهب: ج

.املخالفني آراء املذهب أمام 
: يل لدى علماء املغرب اختذ شكلني مها إن التأص:د
.املصنفات املسوقة بالقصد األول شكل: 1
.املصنفات املسوقة بالقصد الثاين متشبعة بروح النص العارية عن الدليل شكل: 2

إىل مصنف خمتصر خليل من هذا القبيل املتشبع بروح من املدونة ة إن أمهات املذهب املعتمدو 
لطبيعة االختصار وخصوصا يف هذا النوع األخري ، وإن لوحظ ضعف االهتمام به أصالةالنص ، 

.اليت التتسع لبيان املسائل مستوعبة لألدلة 
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بد الكرمي الذي سوف وعليه فما يسوقه املفتون من تدليل على أحكام النوازل ، ومنهم الشيخ ع
هلهم بالدليل املباشر للمسألة وإمنا ا على اجلانب التطبيقي ، اليعود جليتضحه منهجه أثناء حديثن

تهدين لثقتهم بأئمة املذهب  .الذين مهدوا هلم الفقه ونقحوه ا
يعكس ذلك ما أسست عليه تلك اإلجابات ط بالدليل ارتب-النوازل - إن الفقه التطبيقي :ه

املالكي العريضة سواء األدلة العامة أوأدلة االجتهاد  كالتخريج بأنواعه ، قواعد املذهب من
.يف الفروع مما يعرف بقياس الفروع على الفروع النظري على النظري قياس خصوصا 

يف ظهور علماء  أسهمه واحلديث ، منهج خاص  يف اجلمع بني الفقاملالكية املغربية للمدرسة :و
.املرتبط بالدليل اختيارات خاصة تستند إىل هذا املنهج كانت هلم 

املالكي للمذهب النظري والتطبيق الفقه الفروعي يتضح أن احلكم على من خالل ما استعرضناه و 
.–واهللا أعلم –عار عن الدليل  اجتاه غري سديد ، بالبعد عن التأصيل 

النوازلي أهمية األصول في االستنباط:  لثالمطلب الثا
الوجهة النظريةأصول االستنباط من : الفرع األول 

،سبق بيانه يف املطلب األولإضافة إىل مارتبط بالفتوى أوالنازلة ، إن التأصيل عامة سواء ا
اقني لذلك عن طريق كانوا سبَّ : لك أن تقول بل علماء املالكية ، املتقدمني من لقى اهتمام 

ام ـالهتمام بالقواعد الفقهية ، فاإلماوهيية اليت حتفظ وتنشأ الفروع الفقهية ، االهتمام باآلل
وضع وبه " أصول الفتيا يف املذهب املالكي " هـ ألف كتابه 04، يف القرن مثال احلارث اخلشين 

.ا أثناء عملية التنزيل مبادئ عامة وأصوال مرعية يف االستنباط ، بغرض استعانة الفقيه املفيت 
فهي طريقة تنزع إىل إبراز أصول املسائل والتنظري بني بعض الفروع وتقدمي كليات فقهية مع 

.بعض الفروق 

ويف هذا السياق يندرج كالم اإلمام القرايف ، وهو يتحدث عن أمهية املعرفة واالطالع على 
املعدة أصوال القواعد تلك أصول االستنباط ، واألثر السليب ملن مل يتمكن منها ، بعد أن نوع 

يعظمااإلحاطةوبقدر، النفععظيمةالفقهيفمهمةالقواعدوهذه: قائال ،إىل قسمني للشريعة 
تنافسفيهاوتكشفالفتاوىمناهجوتتضح، ويعرفالفقهرونقويظهرويشرفالفقيهقدر

جعلومنبرعفيهامنقالسبقصبوحاز، اجلذععلىالقارحوبرزالفضالءوتفاضلالعلماء
خواطرهوتزلزلتواختلفتالفروععليهتناقضتالكليةالقواعددوناجلزئيةباملناسباتالفروعخيرج
وانتهىتتناهىالاليتاجلزئياتحفظإىلواحتاجوقنطتلذلكنفسهوضاقتواضطربتفيها
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اجلزئياتأكثرحفظعناستغىنبقواعدهالفقهضبطومن، مناهاطلبمننفسهتقضوملالعمر
1.غريهعندتناقضماعندهواحتدالكلياتيفالندراجها

في املقدمة فوهو نفس املنحى الذي رمسه يف مؤلفه اجلامع بني الفروع وأصوهلا مصنف الذخرية 
فيما يتعني أن يكون خاطر الفقيه من أصول الفقه وقواعد الشرع واصطالحات العلماء : قالالثانية 

.2، فإن كل فقه مل خيرج على القواعد فليس شيئاحىت خترج الفروع على القواعد واألصول 
ةتطبيقيالالوجهةأصول االستنباط من : الفرع الثاني 

وهو على الوقائع أثناء عملية التنزيلتلك القواعد واألصول تطبيقويظهر هذا من خالل 
ائله ، يف إطار أصول املذهب ومس" لتخريج املذهيب ، ن حيث املران على ااملقصود ، وذلك م

.3"حيصله علم أصول الفقه وأقسام الرتجيحات والذي 
ابن أىب زيد كفتاوى يف القدمي واحلديث  ويفسر هذا اجلانب الكم النوازيل لعلماء مدرسة املغرب 

ونوازل الربزيل ، ونوازل الشاطيب والفاسيهـ أجوبة فقهاء غرناطة ، ونوازل 520ابن رشد اجلد ت و 
مل الزجالوي اومن هوالء نوازل التواتني كنوازل الشيخ املغيلي وحممد العونوازل املازوين الونشريسي 

غري ذلك مما جتاوز عشرين مصنفا ، ونكتفى إىل...ونوازل اجلنتوري وأبوزيد التنالين،البلبايل ونوازل 
شمله يف الذكر ما يأتى يف الفصل الثاىن والفصلني يمما عن التمثيل ملظاهر هذا ملا نتحدث عنه 

.التطبيقني 
–األصول –حاصل ما عاجله هذا الفصل ينطلق من حماولة حتديد مفاهيم مصطلحات و 

النوازل ، مما يرتبط باملعىن اللغوي وداللته ، ومفهوم اللقب عند علماء الفن –الفقه –االستنباط 
ا أن مصطلح االستنباط عملية ذهنية ذات مواصفة من أمهها لكل مصطلح ، واتضح يف أمهه

يف إرشاد تعريف اإلمام الرازي يف احملصول والشوكاين كركزت على ذلك تعريفات ،ارتباطها بالدليل 
.تضح أمهية ربط الفروع بأصوهلا لت، يف الفروقوالقرايفالفحول 

ازل من حيث حتديد املراد عند الفقهاء ومن تلك املصطلحات اليت يركز عليها الفصل مصطلح النو 
لدى املعاصرين ، التطور احلاصل يف االستعمال رصد عموما من املتقدمني وصوال إىل املتأخرين و 

.6-5، ص 1أنظر مقدمة القرايف ، أنوار الربوق يف أنواع الفروق ،  مصدر سابق ، ج- 1
.1/55القرايف ، الذخرية ، مصدر سابق ، ج - 2
اية عهد املرابطني ، ط ، در أنظر حممد بن حسن شرح- 3 م ، وزارة 2000هـ 1421بيلي ، تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي حىت 

.329األوقاف املغربية  ، ص 
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فصل فيه يعين عندهم ما ا مميف االستعمال اخلاص خصوصا فقهاء األحناف أيضا وحتديد املراد به 
الغرب مدرسة كما يعين لدى املالكية يف متقدمني ،  للفيها نصا واجيداليت ملقضايا الاملتأخرون من 

اتضح أن مفهوم ومن خالل ذلك كله اإلسالمي ما فصل فيه القضاء وفق الفقه اإلسالمي ، 
الفقه بأسس وأصول االستنباط ما حيدد العالقة بنييرتبطالنوازل يف بعض من تلك التعريفات 

الكي قدمية االرتباط بالفروع اختذت مظاهر أن تلك األصول يف املذهب املكما يظهروأصوله ،  
، دونة املكبالنص  عدة ، إما تأليفا جمردا كما ظهر يف املوطأ ، ومن جاء بعده أوربطا لتلك الفروع 

مام إلكعمل االنظرية املفردة ،  شهدته من تطور على يد اإلمام سحنون وصوال إىل املؤلفات وما 
رب وغريه إىل مرحلة ما بعد حسم اخلالف ، واألمر نفسه إىل عمل ابن عبد ال، والباجي ، اخلشين 

ينطبق على الفقه التطبيقي ، من تلك الثروة الكبرية املتالحقة مدى األزمان من النوازل يف كل 
، كما أن عملية االهتمام بالتأصيل يف مدرسة املغرب مشل املناظرات واحملاورات احلواضر الفقهية 

رتبط بأصول االستنباط النجاج والثبات أمام حجج اخلصوم ، ومن هنا الفقهية اليت التسمح لغري امل
اتضح أن تلك االختيارات اخلاصة اليت ظهرت لدى علماء املذهب املالكي عموما تستند وتعتمد 
هذا املنهج املعتمد على أصول االستنباط يف الفقهني النظري والتطبيقي ، كما أجاب الفصل على 

ت املنزل وحتديد الدروب اليت يسلكها أثناء هذه العملية املعقدة من حيث حمددات التنزيل ومواصفا
اخل ..ما تعتمد عليه تقليب النازلة والنظر فيها لتحديد ما تدخل حتته وإجياد ملحقها ومن مث حتديد 

االجتهاد داخل –من املسالك الىت التتوفر إال لذوي القدرة على االستنباط ولو يف أدىن مراتبه 
.-املذهب

: ومن خالل ما متت معاجلته ، يتضح ما يلى 
إن مصطلح الفقه النوازىل عرف استعماالت متعددة لدى الفقهاء مع بعض الفروق أحيانا ، من 

من خالله ا يتم من العبارات املختلفة مملفظ الفتوى واإلجابات والقضايا املعاصرة إىل غري ذلك 
.بذل اجلهد لنيل األحكام الشرعية

إن عالقة الفقه بأصول االستنباط عالقة وطيدة وأساسية منذ ظهورها ، تشكل ذلك إجابات 
عظمة التوقيع تضبطها وحتفظها من اهلوىالسلف ومن تبعهم يف خمتلف العصور إىل يوم الناس هذا 

.الىت يستحضرها املنزل يف كل وقت وحني عن اهللا ورسوله 
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مية واستجابتها للمستجدات ، عرف هذا الفقه النوازىل زمخا كبريا اعتبارا خلصوصية الشريعة اإلسال
منذ العهد النبوى إىل يوم الناس ، تعدد املذاهب واملدارس املتفرعة عنها ، ومنها مدرسة الغرب 

.مظاهرها نشاط احلاضرة العلمية الفقهية لتواتاإلسالمى الىت عرفت نشاطا كبريا ، ومن 
لك اإلجابة مل يكن كل العلماء جمتهدون ، كما مل يكن كل الصحابة مث إن ألمهية وخطورة ت

مراتبه ، والىت الاعتبار ملا تقرره من أحكام سواء تمفتون ، ومن هنا ضبطت معامل االجتهاد وحدد
، من أهله ويف حملهإذ االستنباط جهد مبذول، فتوى واقعية أم ال طاملا مل تؤسس أكان ذلك 

.املعىن الظاهر إىل املعاين والعلل وغريمها أبعد من جمرد معرفة 
ومن خالل رصد حركة وتطور املذهب املالكى عموما ومدرسته املغربية خصوصا مبا تعلق بتلك 
األصول يتضح أن دعوى عدم تأسيس فروعه على ذلك عارية عن الصحة ، تفندها اإلجابات 

التطبيق ، وإن مل تسق تلك األصول املؤسسة على أصول االستنباط ارتبط ذلك بالفقه النظري أو 
.على العموم بالقصد األول 



الفصل الثاني
الواقع والخصائصالنوازل التواتية 
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الواقع والخصائصالنوازل التواتية : الثانيالفصل 

تتمحور إذ حياول اإلجابة ويسلط األضواء على أمور عدة ،، الدراسةالفصل مركز أعترب هذا 
حول أثر علم فقه النوازل لدى علماء حاضرة توات من حيث املفهوم والبداية ورصد املظاهر ، وقبل 

بالدرس الفقهي املالكي ، كما جييب على إشكالية نوعية خواص تلك مذلك بيان مدى اهتمامه
املفىت يف ختريج اليت يسلكها رتكزات أصول االستنباط النوازل يف الواقع التوايت ومدى استجابتها مل

انطالقا من نوازل وفتاوى السابقني داخل احلاضرة الفقهية وطريقة التكييف الفقهي لديه ، املسائل 
، التواتية وخارجها مما خلفه األعالم يف مدرسة الغرب اإلسالمي ، وهم أهل الرحلة يف طلب العلم 

أمثال بالد فاس وتلمسان واجلزائر والتواصل بينهم وبني احلواضر العلمية املختلفة بارز للعيان من
ة مث اخل  ...العاصمة ، ومصر وبالد التكرور  إىل أى مدى استعانوا بتلك النصوص واإلجابات املشا

م أم مصادر تقوية ثنوية  ؟ خصوصا فقط النظرية ، وهل اعتربوها مصادر أساسية بنوا عليها إجابا
، وأصول ارتبطوا بأصول الفقه عامة مستوىوقد عرفوا مبسائل ومفردات فقهية خاصة ، مث إىل

.املالكي خاصة املذهب 

من أمثال يف رفوف خزائنهم بارزة للعيان -أصول االستنباط –وقد بدت معامل هذا الفن 
هل يعكس هذا املظهر جمرد فاخل ، ...مصنف الورقات وشرحه للحطاب ، وقواعد املذهب للمنجور 

الس العلمية اليت نصبوها يف كل  الدراسة النظرية لتلك املصنفات مما هو من مقررات تلك املدارس وا
رها خارج اإلقليم من بالد اثآجهة من جهات إقليم توات منذ القرن السادس اهلجري وما قبله تركت 

تعدى إىل االستفادة حملاكاة ، أم أن ذلك األثريف روح حتاكمت إىل التقليد واوغريه الغريب السودان 
حركة جمتمعهم لإلجابة على دواهي وملمات –اليت تعد أساسية للمفىت - من تلك املؤسسات 

ا واألحباس والزواج احتاجت لبيان احلكم الشرعي ، اخل مما ..من قضايا مياه الفقارات وفضاءا
ئة ذات اخلواص الفكرية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية استجد يف واقع الفرد اجلزائري التوايت يف بي

.والسياسية اليت يعكسها ما عرف حمليا آنذاك بنظام أوحكم اجلماعة

: وفق اخلطوات التالية معاجلةوذلك ما حناول اإلجابة عليه
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 هـ13إىل 6احلركة الفقهية من ق : املبحث األول
 إقليم توات ودين اإلسالم :املطلب األول
 هـ 09إىل القرن القرن الثاىناحلركة الفقهية من : املطلب الثاين
 هـ  13إىل القرن 09احلركة الفقهية من القرن : املطلب الثالث
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 هـ 14مظاهر احلركة الفقهية يف القرن : املطلب األول
 هـ 14يف القرن عوامل االزدهار الفقهي: ثاينالاملطلب
واقع النوازل التواتية: املبحث الثالث
 مفهومها : املطلب األول
 نمظاهرها عرب القرو : املطلب الثاين
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  مستواها يف امليزان الفقهي األصويل : املطلب الرابع
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.هـ13إلى 6من ق في توات الحركة الفقهية :المبحث األول 

إال بعد احلديث على الفقه اليتم-يف نظرنا –إن احلديث على النوازل كفقه تطبيقي عملي 
النظري عموما أعىن الفروع الفقهية ملا بينهما من عالقة العموم واخلصوص فيجتمعان يف معرفة أحكام 
الوقائع الفرعية العملية وخيتلفان من حيث أن الفقه يشمل األحكام العملية الفرعية واقعة أومفرتضة 

ينما فقه النوازل خيص األحكام الفرعية املستجدة ، بوأحكامه نظرية مقدرة جديدة احلدوث أوقدميته 
فكما خيتص باألمور الفرعية العملية ، يشمل غري العملية من بيان نوازل العقليات عملية أم ال ، 

، ويف كل واقعة بالفعلتطبيقية كون معاجلاته إضافة إىل  واألمور الفكرية وحىت اللغوية واألدبية أحيانا 
فقه النوازل وأساسه ، فالتمكن منه مؤهل من مؤهالت اإلفتاء مما يسمى ذلك يبقى الفقه مقدمة ل

وهذا ما جيعلنا خنصه أوال بالبيان ، الىت تعد من مواصفات املفىت ، ، للسابقني معرفة الفروع الفقهية 
.وذلك يف ما يأيت 

إقليم توات ودين اإلسالم : المطلب األول 

يف إقليم توات مبا يشمل الفقه النظري املتمثل يف االهتمام مبصادر الفقه املذهيب الفقه وحركته 
قبل ونشاط علمائه ته ورصد مظاهرهبدايميكن احلديث عن ال- الفقه التطبيقي- والنوازل أيضا 

دخل مرحلة من التاريخ وهو اإلسالم ، فمىت ويف أى املصدر واألساسعلى رولو باختصااحلديث 
.اإلسالم هلذا اإلقليم البعيد املرتامي األطراف ؟

باإلقليم ، نتيجة إن املصادر التسعف الباحث يف حتديد تاريخ دقيق لبداية ظهور اإلسالم 
االختالفات الواردة حول بداية عمارة هذه البقعة من العامل ، إضافة إىل حقيقة ما تثبته بعض 

من تلك لكن القدر الواضح سالم مث الرتاجع عنه يف بعض الفرتات ، الروايات مفادها اعتناق أهله لإل
بدأ مما يشمل اإلقليم ، من املغرب يف هذه البقاع أن ظهور اإلسالم ، االغبار عليهاملعلومات اليت

.بفتح عقبة بن نافع الفهري رضى اهللا عنه بالد املغرب 
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بالد املغرب أبو املهاجر ، وبلغ تلمسان ودوخ ن أول من غزاإ:يقول العامل التوايت بن املربوك 
أن أسلموا وأسلم أمريهم كسيلة ، ورجع عقبة إىل درعه وسجلماسة وتوات وأسلم إىل قبائل الرببر 

.1أهل تلك األقاليم كلها

ذه هظهور اإلسالم بإقليم توات هو تاريخ ظهور تاريخ أن ، النص ومستفاده ومعىن هذا
أو تلمسان وبالد األوراس باملغرب األقصى ،ربية سواء ارتبط األمر بدرعة وسجلماسة األقاليم املغا

معرفته باإلسالم التتجاوزأنحسب هذه الرواية حيث نزول أبو املهاجر ، ومعناه باملغرب األوسط 
.ـ م"666هـ  46" سنةيف املرة األوىل شؤون املغرب بن نافع رضى اهللا عنه سنة تولية عقبة 

إىل النصرانية اليت عرفها إبان حكم ه عن اإلسالم ومن املصادر من تشري إىل رجوع أهل
جرجيوريوس حاكم إفريقية آنذاك ، ولكنهم عادوا بعد هزمية الكاهنة على يد الفاتح حسان بن 

2.النعمان رضى اهللا عنه واستقروا على اإلسالم 

بن نافع للمغرب ثانية فقد دخل رضى اهللا عنه وحيتمل أن يكون اإلقليم فتح يف رجوع عقبة 
وجد الردة قد انتشرت يف ربوع القبائل فزحف إليهم إىل أن و ـ ، "هـ62" إفريقية يف املرة الثانية سنة

.3وصل إىل البحر احمليط 

ما جعل بعثات الفاحتني خصوصا وإفريقية عموما عرفت االضطرابات وشاعت الردة فيها ،
متعددة يف تاريخ إفريقيا ، ومل يثبت أمرها يف هذا الشأن إىل أن بسط بنو أمية نفوذهم يف املغرب 

.4وإفريقية 

.12أنظر البداوي ، نقل الرواة عن من أبدع قصور توات ، مصدر سابق ، ص -1
.162، 1م ج 1979هـ 1400، 4ط دار الثقافة بريوت ، لبنان ، ،عبد الرمحان اجلياليل ، تاريخ اجلزائر العام أنظر ، - 2
.237/ 4ج تاريخ ابن خلدون ، مصدر سابق أنظر ابن خلدون ، - 3
.13/ 7تاريخ ابن خلدون ، املصدر السابق ج نظر ابن خلدون ، أ- 4
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هـ09إلى 02القرن من في توات الحركة الفقهية : المطلب الثاني 

مي تأريخ ظهور المذهب المالكي في الغرب اإلسال: الفرع األول 

بغض النظر عن االختالفات الواردة حول البدايات احلقيقية للمذهب باملغرب األوسط واألقصى 
ذه البقعة اجلغرافية الواسعة واليت أن رصد الباحثون يف تاريخ املذهب ،  حركة انتشار املذهب املالكي 

وذلك على يد املؤسس )م 788هـ 172( إىل عهد الدولة اإلدريسية تعود يشملها إقليم توات 
ومن ،وقراءة كتابه املوطأ رمحه اهللا تباع مالك اأحقيةالذي جاءت تعبرياته دالة على إدريس األكرب ، 

.1مث التمكني له من قبل هذه الدولة آنذاك خالل هذه الدعوة

مراحل من مع أن  حتول سكان بالد املغرب إىل املذهب املالكي بشكل عام مت بوترية بطيئة بعد 
، فبعد حمنة قطب الصمود واملعاناة من قبل فقهاء املذهب جتاه املذاهب اإلسالمية األخرى املنافسة

،هـ مع األغالبة وفقهائهم األحناف خالل القرن الثالث اهلجري240املالكية اإلمام سحنون ت 
. . الشيعيةدخل فقهاء املالكية بإفريقية يف القرن املوايل يف صراع حاد وعنيف مع الدولة الفاطمية

لالضطهاد الىت كانوا عليها خالل هذا الواقع مركز السلطة واهليمنة ن استغل اخللفاء الشيعة م
.سياسيا ومذهبياوالتنكيل خبصومهم املخالفني 

وأما " إفريقية قبل ذلك مذهب الكوفيني كما قال القاض عياض رمحه اهللا قد غلب على كان و 
وراءها من املغرب فقد كان الغالب عليها يف القدمي مذهب الكوفيني إىل أن دخل على بن إفريقية وما

زياد وابن أشرس والبهلول ابن راشد وبعدهم أسد بن الفرات إىل أن جاء سحنون فغلب يف أيامه 
.2" لفني واستقر املذهب بعده يف أصحابه فشاع يف تلك األقطار إىل وقتنا هذا وفض حلق املخا

.وما بعدها 19، مصدر سابق ، ص يف ذلك مثال ، عمر اجليدى مباحث يف تاريخ املذهب املالكى باملغرب أنظر - 1
ضبط وتصحيح حممد سامل هشام ، ط دار الكتب العلمية ، بريوت ، ملعرفة أعالم مذهب مالك القاض عياض ، ترتيب املدارك وتقريب املسالك - 2

.15، ص 1م ، ج1998هـ 1418، 1، لبنان ، 
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ومن خالل هذا يتضح أن املذهب املالكي ساد يف املغرب تاريخ رجوع التالمذة األوائل ملالك 
)هـ190ت (وعبد اهللا بن غامن ـ )هـ183ت (عبد الرحيم بن أشرسمثل من للديار ، رمحه اهللا 
.القرن الثاين اهلجري وذلك يف 

تأريخ ظهور المذهب المالكي في إقليم توات: الفرع الثاني 

قد النعثر على نص حيدد بشكل قطعي واضح تأريخ دخول املذهب املالكي إلقليم توات ، ومن 
التواتى خالل ما اتضح يف الفرع السابق حول تأريخ دخول املذهب للمغرب ، ينسحب على اإلقليم

.ما يعين أن األثر للمذهب املالكي يف إقليم توات قدمي متقدم ،

ريوان والقرويني القمن احلواضر األخرىناطق مما مشل عليه فو ، وتوات قدمية يف احلراك العلمي 
ويف هذا السياق تاريخ ارتباطها به ،يفو يشملها يف اختيار مذهب مالك اخل وجباية وتلمسان واجلزائر 

يأيت نص القاض عياض املشري إىل غلبة املذهب املالكي على مذهب الكوفيني يف القريوان على عهد 
وسائر بالد املغرب مطبقة على هذا املذهب ": الدولة العبيدية اليت بلى فيها أهله البالء احلسن قائال 

سالم واملذهب املالكى الذي مل ، ومن مث عرف حركة نشر لإل1" جممعة عليه اليعرف لغريه قائم 
يعرف غريه ، مت هذا النشاط من قبل القبائل الوافدة إىل اإلقليم منذ الفتح اإلسالمي للمغرب العريب 

اية القرن  دف القيام  بالوظائف املتعددة ، من 2هـ 13إىل  ، بفضل ما أنشئ من مساجد وزوايا 
.ذات البني بني الناس تعليم للقرآن ، ونشر للعلوم الشرعية وإصالح 

بقصر تيلوت بتمنطيط ، البالد اليت ويذكر الباحثون أن أقدم مسجد وعته املصادر، مسجد ُشيِّد
.4هـ 106حيمل حمرابه تأريخ سنة 3اليستغىن عنها آنذاك عامل وال زاهد 

.15، ص 1جسابق ، مصدر القاض عياض ، ترتيب املدارك ،  1
.5- 4أنظر فرج حممود فرج ، إقليم توات  ، مصدر سابق ، ص - 2
مصدر سابق ، ، " القول البسيط يف أخبار متنطيط ، أول قصر أنشأ مبدينة تنمطيط آنذاك ، أنظر ابن بابا حيده -تيلوت –ويعد هذا القصر - 3

.14-12ص 
.21أنظر النبذة ، مصدر سابق ، ص - 4
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ة ، من كما ظهرت باإلقليم  املدارس القرآنية وحلقات الدرس الشرعي عامة والفقهي خاص
.  خالل جهود علمائه يف تأسيس الزوايا 

ر التأرخيية أن الشيخ موالي سليمان بن علي ، معد مؤسس أول زاوية دوحسب ما وعته املصا
م ، 11184هـ 580وكان تاريخ نزوله سنة هـ585ـ، هـ 06باإلقليم للتعليم واإلطعام يف القرن 

ذا النوع من التعليم من الزوايا اليت -زاوية موالي سليمان بن علي رمحه اهللا –فكانت هذه النواة 
ولعل ما دعاه لذلك ، ما ته الدنيا واملتوسطة والعالية ، مجعت بني اإليواء واإلطعام والتعليم يف مستويا

أبناءهم وجد عليه السكان من إدراك ألمهية طلب العلم املتأصلة فيهم ، فرتاهم حيرصون على توجيه
م الكتاتيب منذ نعومة أظافرهم ، ليتعلموا الوحي القرآين ، وليتدرج معهم  هلذه املدارس ، يدخلو

.2املعلم يف العلوم كما هو الشأن يف طريقة التعليم ببالد املغرب عامة 

م من القضاي ا فكانت هذه الزاوية حبق مركز علم للطلبة ، وملجأ حليارى السائلني مما نزل 
.3والدواهي ، فضال عن وجود مكتبة حوت تآليف متعددة العناوين واالختصاصات 

ومل تشر املصادر املتاحة بني أيدينا إىل أمساء علماء فقهاء معينني لتلك الفرتات اليت سبقت 
م الفقهية ، سوى اإلشارة العامة إىل  تأسيس أول زاوية ، أوالكشف عن مستواهم العلمي ومؤلفا

اسم زاوية الغريب ، وزاوية عيسى ، ات قريبة من القرن العاشر اهلجري ، كالثامن والتاسع مما يدخا فرت 
.وزاوية سيدي احلاج بأدغاغ 

وميكن اعتبار مناذج أعالم من منطقة تيميمون بداية متقدمة ملا عرفه اإلقليم يف القرن العاشر 
عنهاهلجري اآليت احلديث

.مكتبة سليمان بأدغا ة خطوطالرسالة املأنظر - 1
.553-1/552تاريخ ابن خلدون ، مصدر سابق ، مج " ابن خلدون ، الطريقةأنظر- 2
.يقوم عليها اآلن  أحد أحفاده ، سليماىن علىقصر أدغا ، أدرار ، مقرها  -3
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فسجلت املصادر اسم سيدي عبد الرمحان العبدالوي املنتمي للمركز العلمي بأوالد اسعيد ، 
.1م14والعامل سيدي موسى بن املسعود يف القرن الثامن اهلجري 

كما أن هذه املصادر أيضا تقر أن العلماء يف هذه املراحل األوىل منذ الفتح اإلسالمي أثروا املكتبة 
.2العلمية يف جماالت الفقه والتفسري واللغة 

وإن كانت املصادر اليت تتحدث عن النشاط الفعلي القوي والبارز للحركة الفقهية خاصة والعلمية 
ة من القرن التاسع اهلجري فرتة دخول أئمة أعالم إلقليم توات ، ممن عامة تبدأ التأريخ لتلك احلرك

وغريه الوافد على اإلقليم 3أسهموا يف تنشيط الدرس الفقهي ممن وفد قبُل من شيوخ املغيلي كالتدلسي
، ومن جاء بعدهم كالشيخ الفقيه املغيلي صاحب التصانيف الفقهية املفيدة م1441هـ 845سنة

قرية بىن تامرت ، سنة ، ة ، املستوطن واملستقر بداية بقرية الشيخ عبد الكرمي البلبايل والنوازل اجلريئ
. م1458هـ 862

كما برز آنذاك ، الشيخ الفقيه عبد اهللا بن أيب بكر العصنوين ، مناقش ومثري باكورة النوازل من 
.خالل ما أبداه من خالف حول نازلة يهود توات  

لفقهاء الوافدين ، الشيخ ميمون بن عمرو الفاسي حل باإلقليم يف القرن ومن هوالء العلماء ا
، الذي عول عليه 4التاسع اهلجري ، املشتهر بأول من أدخل مصنف خمتصر الشيخ خليل الفقهي 

يف على أقوالهمن قبل فقهاء اإلقليم ، فكان مصدر تدريس وإفتاء ، وكتب النوازل التواتية عيال 
.ه النوازيل االستدالل والتوجي

.71ص أنظر حاج أمحد صديق ، التاريخ الثقايف ، مصدر سابق ، - 1
.53- 52أنظر النبذة ، مصدر سابق ، ص - 2
الكرمي حيى بن يذير بن عتيق أبوزكرياء التدلسي ، من كبار فقهاء املالكية ، تعلم بتلمسان ووىل القضاء بتوات ، أخذ عنه  الشيخ حممد بن عبد - 3

هـ  1400، 2م أنظر عادل نويهض ، أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم إىل العصر احلاضر ، ط ، 1472هـ 877، ، تويف قيل بقسنطينة سنة املغيلي 
.62م  بريوت لبنان ، ص 1980

.32-31أنظر الشيخ حممد عبد الكرمي التمنطيطي ، درة األقالم ، مصدر سابق ، ص - 4
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ذا اإلقليم يف هذه الفرتة اليت إن: ميكن القول ورغم أن املصادر التسعف احلركة الفقهية قدمية 
: وذلك لألدلة التالية"هـ09"تسبق القرن 

إن املصادر اليت تتحدث عن النشاط التعليمي والفكري باإلقليم ، تقر أن توات منذ تارخيها:1
.كانت منارة علم ،  املبكر اإلسالمي

يف مد السودان الغريب بالثقافة واحلضارة العربية اإلسالمية من قبل تهاامهسمذلكعلى من األدلة و 
.1العلماء والفقهاء منذ القرن الرابع اهلجري 

اليت على ، و كزاوية موالي سليمان بن ،هـ06قرن الدور البارز للزوايا اليت أنشأت يف ال: 2
النوازل املطروحة من واقع اضطلعت برسالة التعليم الشرعي عامة والفقهي خاصة واإلجابة على 

تمع ،كما أشارنا إىل ذلك سلفا  .ا

واستمر أمر التأسيس لتلك الزوايا بعد القرن السادس اهلجري ، فأنشأت زاوية سيدي احلاج 
حلسن الشريف بقصر قنتور بتيميمون من قبل الشيخ املذكور يف القرن الثامن اهلجري ، تلتها زوايا يف 

جري ، كزاوية سيدي أعمر بتينكرام ، بشروين ، من قبل الشيخ سيدي أمحد الغريب القرن التاسع اهل
، وزاوية سيدي عباد بسيدي عيسى ، بشروين املؤسسة من قبل الشيخ سيدي عباد ، وزاوية سيدي 

إىل غري ذلك ، ...2موسى واملسعود بتسفاوت ، بأوالد عيسى ، تيميمون ، من قبل الشيخ املذكور 
.استمرارا إىل الزمن املعاصر 

املستوى العلمي الذي وجد عليه اإلقليم ملا بعبد الكرمي املغيلي اإلشادة من قبل الشيخ الفقيه :3
م وانتفعوا : دخله ، قال رمحه اهللا  دخلنا توات فوجدناها ديار علم ومقر أكابر وأعالم ، فانتفعت 

.3" بنا 

.14فرج حممود فرج ، مصدر سابق ، ص أنظر- 1
م ، أرشيف مديرية الشؤون 2000مايو / 01/02/03هـ املوافق ل1421/ 28/ 26/27أنظر بطاقيات امللتقى الوطىن للزوايا املنعقد بأدرار - 2

.الدينية واألوقاف لوالية أدرار 
.65أنظر التاريخ الثقايف إلقليم توات ، مصدر سابق ، ص - 3
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، كما إىل قرون علمية مضتاملمتد عليه اإلشادة باملستوى العلميقد يصدق هللا كالمه رمحه او 
كشيخه سيدي حيي بن يدير ،  ممن سبقه منه من وجده واستفاداإلشادة مبستوىيصدق عليه سياق

" م1407هـ 809" الوافد إىل اإلقليم سنة )م1484- هـ890ت (الشيخ ميمون و ، التدلسي 
.مغريهو 

ومن خالل ما سبق ، جيزم أن احلركة الفقهية قدمية يف اإلقليم ، متتد إىل ما قبل القرن الرابع 
منذ القرن الثاين اهلجري بفضل املالكي خصوصا وقد أشرنا إىل أن املغرب عرف املذهب اهلجري ، 

يف القرن الثاين اهلجري قد يكون يأيت متقدما أن ارتباطه به ، تالمذة مالك رمحه اهللا املؤسسني ومعناه 
- واهللا أعلم –

مؤسس أول زاوية ، إال صورة من " هـ 06"وما أثر الشيخ موالي سليمان بن علي يف القرن
.ذلك التواصل العلمي لقرون علمية مضت  

هذه احلركة يف مرحلة ما صورةوإن كانت املعلومة املتاحة بني أيدينا اآلن شحيحة من حيث
واقعها قبل ذلك ؟ ما مما يستدعى السؤال ، عن هـ ، 09وما بعده إىل القرنهـ 06لقرن  قبل ا

البحوث جمهودات زان الفقهي ؟ ما أهم أعالمها ؟ أسئلة قد جتيب عنها إن شاء اهللا مستواها يف املي
.عامة وتاريخ املذهب املالكي خاصة املستمرة يف تاريخ منتوج علماء توات 

هـ 13إلى القرن 09من القرن في توات الحركة الفقهية : لثالمطلب الثا

إقليم توات والمذهب المالكي : الفرع األول 

لقد عرف الفقه وباحلصر الفقه املالكي ازدهارا يف اإلقليم ، إذ مل تعرف املنطقة غري مذهب 
تنظيم ، ويف جمال اإلفتاء و من حيث املادة األساسية يف التدريس والتفقيه يف املدارس العلمية مالك 

الذي كان يشرتط يف القاضي إىل جانب قوة ، القضاء حركة عن طريق املختلفة شؤون املعامالت 
تمع علمه .متذهبه مبذهب مالك رمحه اهللا وحسن سريته ومعرفته بأعراف ا
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م املختلفة التدريسية والتأليفية، عليه و  م الفقهية فمجهودا مل، حسب ما يظهر من مؤلفا
.أحيانا من املذاهب السنية األخرى مواستفادتعرف غري هذا املذهب املالكي ، مع اطالعهم 

املصادر تكشف لنا عن مستوى حراك فقهي كبري إلقليم توات بداية من القرن التاسع مث إن 
يبدو غري غريب ألن اإلقليم ا، تراجعاهلجري ، وإن شهد بعض الرتاجع خالل القرن العاشر اهلجري 

إىل مالناس على املختصرات ، وركو القتصار؛تأثر بالضعف احلاصل آنذاك يف العامل اإلسالمي
.، إضافة إىل األوضاع السياسية املرتدية اليت تركت األثر على احلياة الثقافية عامة 1التقليد 

صاحب درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم ، كأكده مؤرخو اإلقليم وسببه جع هذا الرتا
890ت (من خوامت فقهاء القرن التاسع اهلجري ، الشيخ ميمون تعد شخصية بعد أن حتدث على 

واعلم إن آخر هذه املأية التاسعة تبدلت األمور وظهرت الشرور ، وانطوى : قائال ، ـ )م1484هـ 
، فخربت األمصار وانسحب على جل الناس جلباب الذل واهلوان ، كثريا من حماسن العمران 

واملصانع ودرست السبل واملعاليم ، ويف صدر املأية العاشرة ، ظهرت أمور عظام ، منها ظهور أجناس 
م على ثغورها مبا مل يعهد مثله قبله اإلفرنج .2.." بالديار املغربية واستال

دخل القرن وما إن هذه الفرتة من القرن العاشر اهلجري ، ومع هذا النعدم أنشطة لفقهاء يف
اهـ حىت رجع العهد إىل سالفه وبلغت احلركة الفقهية النوازلية 11 اية هـ 13و12القرونيف قو إىل 

.م 20القرن الرابع عشر اهلجري ، 

ميكن حتديد مظاهره هذا املستوى من النشاط العلمي عامة والفقهي على وجه اخلصوص ،
: ومستواه يف ما يلي 

.11ص ،2مج ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت 1998، 1ط م1380-1500أنظر أبو القاسم سعد اهللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف - 1
.32.33أنظر الشيخ بن عبد الكرمي التمنطيطي ، درة األقالم ، مصدر سابق ، ص - 2
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هـ  13إلى القرن 09للقرن الفقهيمظاهر االزدهار: الثاني الفرع -

قه إن مظاهر نشاط احلركة الفقهية يف هذه الفرتة من تاريخ إقليم توات ، من خالل نشاط الف
: األمور التالية يف النوازيل ، ميكن بيان عواملها

فقهاء النبوغ :األمر األول -
قت يف مساء الفقه لَّ حَ علماء أعالم لحراك العلمي الفقهي يف هذه الفرتة يالحظ أمساء إن املتصفح ل

، بداية من القرن العاشر مرورا بالقرن الثاين عشر اهلجري ، ما يربو على ست باإلقليم املالكي 
: وتسعني علما ، ومن تلك األمساء 

.)م1472-هـ 877ت (،التدلسي حيىالشيخ بن عتيق -
)م1484هـ 890ت (الشيخ ميمون -
)م1502هـ 909ت(الشيخ املغيلي -
)م1693/ ه1104ت (الشيخ عبد الرمحان املعروف مبعاذ التوايت -
)م1699هـ 1111ت (الشيخ خالدي عبد الرمحان بن عمر -
)هـ1708هـ، 1120ت (حممد السامل التوايت -
.أصوله البارع يف الفقه و)هـ1121ت (الشيخ عبد القادر بن عومر -
)م1739هـ، 1152ت (الشيخ عمر بن عبد القادر التنالين -
)م1747هـ 1160ت (الشيخ اجلنتوري -
)م1757هـ 1189ت (الشيخ عبد الرمحان بن عومر التنالين -
)هـ1212ت (.الشيخ حممد بن العامل الزجالوي -
العلمية ملركز إقسطن  الشخصيات، أحد هـ 13عاش خالل القرن ين حمفوظ القسطِّ الشيخ -

.1كان عاملا صاحلا متفننا يف علوم شىت " بنواحي بلدية دلول ، قال عنه صاحب الدرة الفاخرة 
الذي عاش النصف األول من القرن ، الشيخ سيدي عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي احلاجب-
كان عاملا عارفا متفننا يف علوم شىت ذا جد واجتهاد : وتصدر لإلفتاء ، قال عنه املؤرخون هـ ، 13

"1.

.17حممد بن عبد الكرمي ، الدرة الفاخرة ، مصدر سابق ، ص - 1
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.في إثراء المكتبة الفقهية اإلسالمية اإلسهام: األمر الثاني

املصنفات ، من خالل الشروح واحلواشي على عن طريق التأليف الفقهي عامة ، األمر هذايتضح
إلدراكهم بقيمة مصدريته يف فروع وذلك راجع؛وخاصة مصنف خمتصر الشيخ خليل الفقهي 

ممن .2متون املذهب ملختلف عمدة املادة العلمية يف هرم مصادر الفقه املالكي املالكية ، إذ يعد 
.جاءت بعده 

ما هو ، منها يف خمتلف العلوم الشرعية جليا يف ما خلفوه من املصنفات هذا اإلسهاموقد ظهر 
للظروف الىت مرت ومتر على هاعيضحيتمل ف خزائن املخطوطات ، ومنها ما موجود بني رفو 

ق أوالدراسة ، وسوف حندد لذلك يتناولته أقالم الباحثني بالتحقونزر قليل منها، املخطوط العلمي 
هـ 09عرب الفرتات الزمنية بداية من القرن كنماذج مظاهر  
.هـ 909شرح مغين اللبيب على خمتصر خليل ، للشيخ املغيلي رمحه اهللا ت: 1
.حاشية إكليل املغين على شرح مغين اللبيب للشيخ املذكور أيضا  : 2
.هـ 1042ت شرح على خمتصر خليل ، للشيخ عبد الكرمي بن حممد التوايت ، : 3
هـ 1160، ت اجلنتوريللشيخ عبد الرمحان ، شرح على خمتصر خليل: 4
.، مل يتمها للشيخ عبد الرمحان اجلنتوري الزرقاينعبد الباقي شرح حاشية على:5
طيف شرح وجيز لهـ ، 1212ت 3الزجالويبن أمحد حممد للعامل ،خليلالوجيز يف شرح خمتصر : 6

، مع زيادة ماله بال من الفروع الفقهية املهمة املتعلقة املعتربةاملنزع ، حل فيه ألفاظ املختصر وأصوله 
.4باملوضوع 
.هـ 1261اهللا بن عبد الكرمي احلاجب ت دحاشية على املختصر للشيخ عبد اهللا بن عب: 7
.هـ تقريبا ، لكن مل يتمه 1207شرح املختصر للشيخ عبدالرمحان األنزمجريى ت : 8
، ملؤلفه احلسن بن سعيد بعض أصول وفروع املختصر للشيخ خليلغاية املنتظر وفتح اجلليل يف : 9

، اهتم فيه بشرح ألفاظ املختصر م 1875هـ 1292هـ املتوىف 1210املولود البكري بن عبد الكرمي 

.23أنظر جوهرة املعاين ، مصدر سابق ، ص -1
.23،  د ، س ص 1أنظر ، حممد دباغ ، املذهب املالكي مناهج ومصطلحات ، ط ، مطبعة سخري ، - 2
تهدين الزجالوي ، صاحب النوازل املعروفة - 3 القادر التنالىن،عمر بن عبد أخذ عن الشيخ ، وألفية الغريب املراد حممد بن العامل  أحد األئمة ا

وحاج أمحد ، التاريخ الثقاىف ،8أنظر الدرة الفاخرة ، مصدر سابق ، ص م18هـ 12عاش يف القرن والشيخ سيد عبد الرمحن بن بعمر التنالين ، 
.167إلقليم توات ، مصدر سابق ، ص 

.، ظهر 1أدرار ص بكوسام ،حممد بلعامل ، الوجيز ، شرح خمتصر خليل ، خمطوط خبزانة الشيخ سيدي عبد اهللا- 4
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، حوى أبواب خليل ، من الطهارة إىل الفرائض وربطها بأصول االستنباط وهو مؤلف بديع متناسق
بأدلتها وفق عمل ختريج الفروع على األصول ، مبنهجية االستشهاد بالقواعد ، فرتاه حياول ربط الفروع 

.األصولية والفقهية ، حييل يف غالبها لشرح القواعد الفقهية للمنجور 
قاعدة ، إذا تعلق احلق بعني ، فهل : قوله ، فمن األمثلة اليت نوردها ، يف باب النذور واألميان

أم ال ؟ مث يفرع ، فيقول وعليه ، عبد نذر مشيا إىل مكة اوذهايسقط ذلك احلق بسقوط العني 
ويف باب 1أوصدقة شيء من ماله فمنعه سيده ، مث عتق فإن ذلك يلزمه إن بقى ماله ذلك وإال فال ،

واملؤلف نسخة منه 2قاعدة ، اإلقالة هل هي للبيع أوابتداء بيع ثان : اإلقالة يف البيع يقول مثال 
.براهيم بتيمي خبزانة أوالدا
للشيخ حممد تبصرة البادي وتذكرة الشادي ، املسمىالتلمسانية يف الفرائض ، األرجوزة شرح : 10

.املذكوربن العامل الزجالوي 
املذكورة ، على التلمسانية املغيلي العصنوين على بن حيىي وهو عبارة عن تلخيص لشرح الشيخ 

.3فوائد على األصلدةازيبميز هذا التلخيصاملطبوع املتدوال ، 
.هـ 1160، ت أرجوزة يف علم الفرائض ، للشيخ أبو زيد ،عبد الرمحان اجلنتوري: 11
وشرحهااملدين ،بعنوان ، معونة الغرمي ببعض أحكام قضاء ، منظومة فقهية يف قضاء الدين :12

.5كما قال بناء على طلب من اإلخوان،4للجنتوري
، يف هـ 799ت البن فرحون املالكي الغواص يف حماضرة اخلواصشبكة القناص على درة :13

ا األلغاز الفقهية ، و  عبد الرمحان لشيخ سيدي لونيف ، 2700هو عبارة عن منظومة أبيا
.6األنزمجريي

.احلسن بن سعيد البكري ، غاية املنتظر وفتح اجلليل يف أصول وفروع خمتصر خليل ، باب األميان والنذر  ، ص دت  ظهر - 1
.احلسن بن سعيد ، غاية املنتظر ، املصدر السابق ، باب البيوع ، ص دت وجه - 2
ا مثامنائ، التلمسانية ، أرجوزة يف فقه الفرائض- 3 بيت ، ةللشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أيب بكر التلمساين الشهري بابن البناء ، يتجاوز عدد أبيا

.حسب مقدمة املصنفأنظر شرحها للزجالوي ، خمطوط خبزانة البلباليني مبلوكة ، 
در التنالين ،وعبد اهللا بن أمحد األنصاحلي  ، له نوازل ، وحاشية احلافظ  األديب النوازيل املشهور ، أخذ عن أبيه والشيخ سيد عمر بن عبد القا-- 4

، والصديق حاج أمحد 9هـ أنظر حممد عبد القادر التنالين ، الدرة الفاخرة ، مصدر سابق ، ص 1160على الزرقاين ، وشرح خمتصر خليل ، تويف سنة 
.92-90التاريخ الثقايف ، مصدر سابق ، ص 

، كما توجد نسخة منها واضحة تامة خبزانة آل اجلوزي .نظومة ، نسخة منها رفقة الشرح خبزانة البلباليني مبلوكة ، بدون ترقيم أنظر اجلنتوري ، م- 5
.بأوالد اسعيد ، مبنطقة تيميمون 

. تأتى ترمجته يف الفصل الثالث - 6
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هـ مشلت كل أبواب الفقه وختمها بباب جامع على سنة املؤلفني 1200هـ سنة13يف القرن نظمها 
.
يف القرن نظمها 1، يف األلغاز الفقهية للشيخ سيدي حممد حرمة اهللا الربكين القصيدة النزيهة: 14
: هـ قائال يف مقدمتها 1172سنة هـ  12

2من نظم أبيات حوت دقائقا    ومجعت مسائال دقائقا 

ا  .بيتا 85وعدد أبيا
حاشية على شرح بن عاشر، حملمد بن عمر الغالوي الشنقيطي ، للشيخ أمحد بن عبد الرمحان : 15

.ملرشد املعني اشرح على 3األنزمجريي ، وهي حاشية نفسية 
تناول فيه أحكام هـ 1289ت ، للشيخ عبد الرمحان بن عمر التنالين ، خمتصر النوادر: 16

.العبادات واملعامالت والقضاء 
.خمتصر كتاب أجوبة عبد الرمحان بن القاسم: 17

مؤلفه سيد احلاج أحممد بن سيدي فيه، أختصرمقدمته وخامتتهمن يظهر واملؤلف حسب ما
، يف شكل مسائل فقهية مشلت أبواب الفقه ابتداء من رمحه اهللا جوبة ابن القاسم أعبد الرمحان ، 

ارتبط بذلك من حتديد حرمي اآلبار املتعددة ملالية ومامسائل الرعاف ، فمسائل النكاح واملعامالت ا
، وختم بباب يف ذكر مسائل القضاء وشروط القاضيمثاخل  ..وزرع أمن بئر بادية وبئر ماشية 

، وقد تضمن املؤلف هذا اإلشارة يف بعض أبوابه إىل ما تؤسس عليه تلك املسائل مسائل الكيالني 
.4ستنباط االمن أصول 
ما يقارب سبعمائة بيت ، للشيخ سيدي حممد بن عبد امنظومة يف الفقه ، بلغت أبيا: 18

، وضعها املؤلف على شكل منظومة عبد هـ1264الرمحان البكري ، املشهور بالتنالين ، املولود 
لزكاة الة والصيام واالعقائد واألحكام املتعلقة بالطهارة والص، حتوى مباحثهاالواحد بن على بن عاشر 

5.–التصوف –وأطنب بباب حول آداب السلوك واحلج ، ختمها

إليه حول مل نعثر على تعريف له ، ويظهر أنه املقصود يف نوازل أجوبة حمققة النقول ، باسم أمحد بن أمحد بن حرمة اهللا البلباىل ، يف فتوى وجهت- 1
.، وغري مستبعد أيضا أن يكون هو املعىن حبكم أن البلباليني استوطنوا برينكان كذلك ، 11-10ما تتلفه الدواب من زروع الناس ، ص 

.أنظر املخطوط نسخة منه خبزانة القصيبة أنزمجري - 2
منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف باجلزائر ، ط " خمتصرات الفقه املالكي وجهود علماء توات يف خدمتها " أنظر ، قزان زهري ، حبث بعنوان - 3

. 205دار احلكمة ، ص 
.املؤلف  وقفنا على نسخة منه ، مكتملة خبزانة أوالد عبد اللي ، بأوالد اسعيد ، تيميمون - 4
.توجد نسخة منها خبزانة عبد اهللا بكراوي بزاوية سيد البكري ، تيمي ، أدرار - 5
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وغريها لعلماء توات ، وهو مؤلف –اآلبار –مسائل خمتلفة تتعلق بأحكام الفقارة واحلسيان : 19
يف املعامالت واحلساب ، للفقيه الشيخ سيدي محزة بن مبارك القبالوي ، نسخة منه يف خزانة أخبىت 

.أمحد بأولف 
والىت بالشك التعرب عن نسبة يتضح الثراء فيها ، ومن خالل تلك النماذج الىت سقناها 

ا إسهامهم   : منها ، عدة العتبارات ، كما الحتصره يف هذه العناوين الىت مثلنا 
.إىل حد الساعة مل يتم االنتهاء من الكشف على كل خمطوطات اإلقليم -
.العتبارات معينة اخلزائن يف متناول الباحثني مكنونات ليست كل -
م يف املكتبات اخلارجية لإلقليم ، نتيجة - ضف إىل ذلك قلة املعلومة املتحدثة على مكنونا

لتدريس والدعوة عموما واحلجملختلف احلواضر العلمية ، خارج اإلقليم بغرض اترحاهلم 
.خصوصا

موه للمكتبة ، الىت بالشك إسهامهم فيها اليقاس مبدى وجود ما جيعل الباحث يتوقع املزيد مما قد
م يف مكتبات املشرق واملغرب لظروف بعد اإلقليم عن العواصم  ، وإمنا يقاس مبستوى ما مؤلفا

ىل غري ذلك ،إوحىت الطبيية والفلكية ، والسميائيةالعلوم الشرعية واللغوية، تلك أنتجوه يف خمتلف 
ا وما مييزها يف تفاريع تلك العلوم و  ما طلبته وتتطلبه ، وخدمة مسرية املعرفة و اليت بالشك هلا إضفا

تمع احمللي ، احلقول املعرفية  تمع اإلنساىن العام ، يف ا ولوكتب هلا اخلروج من اإلقليم لكانت وا
يف خمتلف أرجاء من املكتبات الفقهية واألدبية وغريمهاباملكتبات وصدارة عنوانني جلية ذات جدارة 

واهللا -، شأن املصنفات الكربى كنوازل املعيار وغريه ، تعتمد يف التدريس واإلفتاء اإلسالمي العامل 
.–أعلم 

دين الغيورين الباحثني يف املستقبل امعقوديبقى األمل و  .إن شاء اهللا على فئة ا
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هـ14خالل القرن في توات الحركة الفقهية :المبحث الثاني 
هـ 14مظاهر الحركة الفقهية في القرن : المطلب األول 

الستبيان مظاهر نشاط الدرس الفقهى يف هذا العصر ذو اخلواص الفكرية والثقافية البد من  
املراكز العلمية ومظاهرها املتمثلة يف نشاط املدارس العلمية أونشأة كشف الواقع املتمثل يف نشاط 

الفقهية ، وما يتبع ذلك من جمهودات علمائها تدريسا وتأليفا ، وذلك ما سوف نستجليه يف الفروع 
: التالية 

نشأة المراكز العلمية : الفرع األول 
والىت تعىن مشوهلا  إىل شاط العلماء سبق احلديث فيما مضى أن املراكز العلمية ارتبطت حبركة ن

السكون يف عصر من هذه املراكز ومل تعرف جانب مدرسة علمية خزانة أومكتبة ووجود علماء ، 
ويعد القرن العاشر اهلجري ، إىل القرن الرابع عشر اهلجري ،أعىن العصور بدءا مما وعاه التاريخ 

اية القرن الثالث عشر اهلجريالذي أُ الشيخ أثرا من أثر استمرارية نشاط مركز بىن تامر  وميكن سس 
:يف ما يلى يف هذا القرن خصيصا ، وذلك أن نرصد مظاهر لتلك املراكز 

.1"بسالىالمركز العلمى : 1
نشأ هذا املركز العلمى يف هذه البلدة يف وقت عرف فيه اإلقليم اجلهل واألمية ، وبالضبط 

م بفضل قدوم علم من أعالم الفقه ، وهو الشيخ موالي أمحد الطاهري ، 20هـ 14منتضف القرن 
ذه البلدة بعد مروره ببالد شنقيط وتنمبكتو بدولة ماىل الذي قدم اإلقليم  سنة ، وكان ذلك ونزوله 

ومساها املدرسة الطاهرية العتيقة احلرة ، م فأسس مدرسته بقصر العلوشية بساىل ، 1940هـ 1359
أسهم ف، ومنذ ذلك احلني الح جنمها وأصبحت مقصد الطلبة من خمتلف أحناء اإلقليم ومن خارجه 

ذا املركز يف ازدهار احلركة العلمية الفقهية باإلقليم آنذاك ، وجنح يف مسع اه ملا توسم يف أهل الشيخ 
دد املصلح ،  فكان يلقى الدروس البلد من النجاح ، وملا رجوه هم فيه من أن يكون املعلم النافع ا

اره ، كما كان يزو  القرى واملدن الصحراوية بأرض اجلزائر متنقال ر أحياناالعامة واملتخصصة طوال 
ومكن له يف مدة 2ومتنراست وعني صاحل وغريهم ،وورقلة للتدريس واإلفتاء بكل من مدينة غارداية 

ليست بالطويلة فخرج علماء أسسوا مدارس علمية باإلقليم ، وأسهموا يف التدريس والتأليف الفقهى 
.كلم جنوبا 110منطقة تبعد عن أدرار الوالية ب - 1
وما بعدها ، وحاج أمحد الصديق ، التاريخ الثقايف ، مصدر سابق ، ص  07ت ، مصدر سابق ، ص أنظر موالي أمحد الطاهري ، نسيم النفحا-2

171-172.
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يثنه ذلك عن أن يثري املكتبة الفقهية ي أواله مؤسس هذا املركز العلمى مل، ومع االهتمام الذ
.الثالث من هذا املطلب مبصنفات ، يأتى احلديث عنها يف الفرع

أيضا يف تنشيط الدرس الفقهى من خالل مراسالته وحوارته الفقهية ومناقشاته العلمية كما أسهم 
الىت أشكلت على مع الشيخ ، ومن األمثلة على ذلك مراسلته له يف املسألة الفقهية املشهورة امللغوزة 

ى املشكل ، وقد حقق الشيخ يف املسألة وملا العلماء أتكيف ضمن قواعد باب النكاح أم باب اخلنث
.1اطلع على جوابه الشيخ موالي أمحد الطاهرى أقر له بالفضل 

المركز العلمى بأدرار المدينة : 2
إىل أن هذا املركز  يعد حلقة هنامتت اإلشارة يف الفصل األول على هذا املركز ، ونشري باختصار

من حلقات التواصل العلمى إلقليم توات إىل العصر احلاضر ، لكن هناك ما مييز بينه وبني سابقيه ، 
مركز ساىل وفروعه من مدارس علمية وبني هذا املركز وما يتبعه من أعىن من حيث منهج التدريس ، 

ع املواىل ، وإن اتفق املنهجان مثال على مدارس علمية الىت سوف نشري إىل بعضها يف الفر فروع 
علوم املواد العلمية املتوسطة والعالية ، إال أن الفارق أن املركز ورة حفظ التلميذ للقرآن أوال مث ضر 

األول يسمح باجلمع بينهما بشكل بسيط فيسمح للطالب أن يتناول أقساطا مع لوحته القرآنية ، 
ن حيث االهتمام وترتيب قراءة مصادر الفقه للطالب وهو يرتقى خبالف املركز الثاين ، كما خيتلفان م

يف العلم الشرعى ، فهناك من طريقته بعد املرشد املعني ، رسالة بن أىب زيد فأسهل املسالك كما هو 
لتابعة له ، بينما الثاىن بعد ختم القرآن رسالة بن أىب زيد مث خمتصر خليل اواملدارس حال املركز األول

ذلك من الفروق الىت تظهر بني املركزين ، واجلامع بينهما احلراك الفقهى الذي تركاه يف اىل غري...
.إىل يوم الناس هذا منذ التأسيس اإلقليم 
نشاط المدارس الدينية : لثانيالفرع ا

اية القرن الثالث عشر والرابع عشر اهلجري من املراكز العلمية إن الفروع الىت أنشأت  يف 
النظري والتطبيقى لونيه يف الدرس الفقهى باملتميز م جنحت يف ختريج علماء كان هلم دورهم 19/20

أسس من مدارس تابعة لتلك املراكز والىت تعد فروعا هلا ، فمن ذلك ، ويتضح هذا من خالل ما
تأسيس بفضل تلميذ الشيخ ، وهو الشيخ حممد عبد العزيز الىت عرفت الظهور مدرسة مهدية العلمية 

، الذي مت احلديث عليه يف الفصل التمهيدي ، فكان رمحه اهللا م 2008هـ 1429ت سيد اعمر 
يدرس خمتلف املواد الشرعية وعلى رأسها بعد التوحيد الفقه الذي يلتصق الطالب به منذ ختمه 

.الفصل التمهيدى من هذا البحث  املطلب الرابع يفملزيد بيان أنظر- 1
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جزءا من وقته لإلجابة على فتاوى العامة واخلاصة من للقرآن الكرمي ، كما كان رمحه اهللا خيصص 
الناس ، يف خمتلف املواضع الىت بالشك كان للواقع أثرا فيها ، كمسألة اإلحرام باحلج أوالعمرة من 

من اشرتك مع غريه يف جدة وحكم الشركة يف زراعة األرض ، والزكاة يف أحباس املساجد وعن حكم 
صه من الثمن ليدفع املقرض ما أسلفه املقرتض من خدمته للسيارة سيارة وأقرض أحدمها لآلخر ما خي

.إىل غري ذلك من املسائل الىت تناوهلا ضمن نوازل الشيخ يف مصنف اجلواهر اللئاىل ...
وأمر االهتمام بالفقه التطبيقى لصاحب املركز العلمى بأدرار حاصل ، وإن مل يرتك فتاوى مكتوبة 

.لكنه كان يف قلب النشاط النوازىل الرجال ؛ فالهتمامه بتأليجمموعة 
كما عرف هذا العهد نشوء مدارس فرعية ملركز ساىل العلمى كاملدرسة الدينية بأولف الىت أسسها 

، وكذلك مدرسة تسفاوت للمؤسس الشيخ سيد م2009هـ 1430تالشيخ باى بلعامل رمحه اهللا
ى بأدرار مدارس دينية كمدرسة شيخنا احلسنن بأنزمجري احلبيب وغريمها ، كما تفرعت عن املركز العلم

إىل غري ذلك من ....ومدرسة الشيخ الدباغى عبد الكرمي برقان ، ومدرسة الشيخ خليل بتيميمون 
ضاربة حلقات لسلسلة متواصلة ملراكز ومؤسسات علمية فقهيةإىل يوم الناس هذا املدارس الىت تعد 

.يف عمق تاريخ الدرس العلمى عامة والفقهى خاصة يف إقليم توات 
حركة التأليف: الفرع الثالث

على االهتمام بصناعة م 20على الرغم من انصباب علماء هذه املرحلة وباألخص منتصف القرن 
إال أننا نظفر بنشاط تأليفى ألعالم تلك املراكز والكتابة يف الصدور قبل السطور ، وتأليف الرجال 

وأعالم فروعها ، يف ميادين خمتلفة مشلت الرتاجم والتاريخ والفقه النظري والفقه التطبيقي والعلوم 
: التبعية من حنو وأدب وسرية وغريهم ، ومنثل لذلك مبا يلى 

وزمالئه يف م أحد أقران الشيخ يطى ، هذا العلمصنفات حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنط:1
الباحثني يف تاريخ اإلقليم ، وهماآلن عالة تعدسام العلمى ، ترك رمحه اهللا مصنفاتالدراسة مبركز كو 

.والكواكب الربية يف املناقب البكريةجوهرة املعاىن ، ودرة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم ، 
.، أشرنا إليه يف الفصل التمهيدى ومن أهم ذلك نوازلهكما ترك الشيخ أثرا يف هذا املقام :2
، م 1979هـ 1399ت ومن املؤلفات يف هذا العصر مؤلفات الشيخ موالى أمحد الطاهري : 3

على نظم أسهل املسالك يف فقه اإلمام مالك ، فتوحات اإلله املالكتنوعة ، كمصنف املاملصنفات
جروم ، ورسالة يف طرق حديث عبد الرزاق ، ورفع احلرج واملالم يف والدر املنظوم على مقدمة ابن آ
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وغريهم من املصنفات 1أكل املال املشكوك باحلرام ، وفتاوى عديدة يف نوازل سديدة غري مطبوعة 
هـ 1429ت الشيخ حممد عبد العزيز سيد اعمر ، تلميذ الشيخ كما ترك ؛  الىت تركها رمحه اهللا 

مصنف يف املرياث ، كما له نوازل ضمن نوازل منهامصنفات عدة يف خمتلف األغراض م ، 2008
ىل ، ومصنف شرح نصيحة الشباب يف اآلداب ، ومصنف قطف اشيخه ، حتت عنوان ، اجلواهر اللئ

ومن املعاصرين يف هذا القرن جند مؤلفات ، إىل غري ذلك من املؤلفات الزهرات يف تاريخ علماء توات
مكتبات حضورها الىت تعدى يف خمتلف الفنون ، و م 2009هـ 1430ت ي رمحه اهللا الشيخ با

ابن بادي على من أمهها مصنف ، إقامة احلجة بالدليل شرح على نظم اجلزائر إىل احلرمني الشريفني ، 
مرجع الفروع إىل التأصيل من الكتاب والسنة واإلمجاع الكفيل وغريهم يف مهمات خليل ، ومصنف

.اخل ...ألصول والتفسري الفقه وا

هـ14في القرن عوامل االزدهار الفقهي: ثانيالمطلب ال

م 20هـ 14القرن حركية الواقع العلمي الفقهي إلقليم توات يف هذه الفرتة بالذات إن خاصية 
بعض اينسحب عليه، ومن جاء بعده املرتبطة حبياة الشيخ عبد الكرمي البلبايل أمنوذج هذه الدراسة 

: اخلواص يف الفرتات السابقة اليت شهدت ازدهارا ، وهذه اخلواص كما يلي 

إلقليم توات الموقع الجغرافي : الفرع األول

القوافل خمتلفت مفرتق طرقالتمهيدي جعلهااملوقع اجلغراىف املتميز لتوات احملدد يف املدخل
تربط ،عدة مسالك وحمطات جتارية متسعةيف حترك األفراد من وإىل اإلقليم عرف التاريخ ف، املقاصد 

:هي تلك الطرق ، وغرب إفريقيا ،اإلفريقيإقليم توات مبراكز احلضارة يف الشمال 

 من الشمال الغريب حنو املنطقة مرورا بسجلماسة وتابلبالة املتجهةالطريق.
من تلمسان حنو بودة مرورا مبنطقة بشار املتجهطريق ال.
 أوالد سعيد " جباية وتنجوارين بني الطريق الرابط. "
أقبلي " دامس وعني صاحل وأولف تونس مرورا بغني يربط بالذي طريق ال."

.11-10أنظر موالي أمحد الطاهري ، نسيم النفحات ، مصدر سابق ،  ص - 1
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 1"توات أقبلي حنو غاو ومتبكتوالرابط بني ق غرب إفريقيا يطر .

لعامل اخلارجي يف الفرتة ما بعد الفتح اإلسالمي للمغرب العريب واحة اإلقليم بالنسبة لأصبح
مما كان له أثره علىوقوافل احلجيج العابرة ونقطة جتمع هلا ، التجارية خضراء مقصد أصحاب القوافل 

. احلياة العلمية باإلقليم

م ، فمن علمائها من قدم فكانت احلواضر العلمية املختلفة ذات األثر والتأثر أيضا من وإىل اإلقلي
من فاس ومنهم من قدم من تلمسان ، ومنهم من قدم من اجلزائر ، وباملقابل أثروا فمنهم من اجته إىل 

.2اخل ...بالد التكرور ومنهم من اجته إىل ومنهم من اجته إىل القاهرة ،فاس مدرسا أوطالب علم ،

اورة له من خمتلف اجلهات املوهلذا لعب دورا حضاريا وعلميا ألقى بظالله على  ، واستمر ناطق ا
.إىل دخول االستعمار وبداية حركة نشاطه والتأثر هذا التأثري 

كان هلا أوتنطلق منه مبا عرف بوفد الركب ،  كما أن حركة وفود احلجيج اليت كانت متر باإلقليم 
أيضا كما كان هلا ،  بني تلك الوفودنتيجة احملاورات العلمية، األعالم وبروزاألثر املعترب يف تكوين 

.على وجه اخلصوص عامة والفقهي سوق الكتاب ترويج الدور املهم يف حركة 

منطقة ربط بني حواضر مشال املغرب العريب العتيقة وحواضر ما وراء الصحراء حبق اإلقليمفكان
ل واملتجهة إىل جنوب اإلفريقية الناشئة، ذلك إن وقوعه يف خط طريق القوافل القادمة من الشما

صى ، املتجه الصحراء  ألغراض خمتلفة ، أوركب احلجيج  ، القادم من حواضر املغربني األوسط  واألق
رافدا حبقهذا املعطى كون و ، عليه هذه األمهية أضفى-كما متت اإلشارة- حنو األراضي املقدسة

هائل من قة نشاطات علمية أسفرت عن كم أضفى على املنطماهاما لتالقي الثقافات واملعارف ، 

ملتقى " امللتقى الثالث ، بعنوان –م مقال ل ط 1988، 10، ع باجلزائر أنظر جملة الرسالة ، الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف -1
هـ تنظيم جامعة األمري عبد القادر 1430م 1988-01-30-27الدراسات اإلسالمية والعربية أوالبحث عن الذات ، املنعقد مبدينة أدرار ، أيام 

.51-50بقسنطينة ، وإشراف مجعية األحباث والدراسات التارخيية لوالية أدرار ، ص 
.، لالطالع على اتصاالت علماء توات باحلواضر العلمية ، أنظر اخلريطة التفصيلية  يف قسم املالحق من هذا البحث- 2
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يظل شاهدا على ثقل اإلقليم العلمي والثقايف ، املخطوطات اليت شكلت مرياثا علميا وخمزونا تراثيا 
.إىل الزمن املعاصر 

الذين تصدروا حلقات الدرس وألفوا الكثري من املصنفات ، فأثروا هلوالء العلماءكما يرجع الفضل
.عامةالفقهية اإلسالمية التواتية خاصة واملكتبة الفقهيةاملكتبة 

ميالدي ، املعد 20ع عشر اهلجري ومن مظاهر ذلك النشاط الثقايف والعلمي ، نشاط القرن الراب
فرتة من فرتات نشاط احلركة العلمية والفكرية باإلقليم ، املنطلقة من مرحلة القرن التاسع وبداية القرن 

.1امليالدي17–15–احلادي عشر اهلجري 

ومن حيث املستوى فإن إقليم توات عامة يعد يف تلك الفرتات املمتدة من القرن التاسع أومطلع 
الرابع عشر اهلجري ، فرتة االزدهار والنهضة العلمية وأخصب فرتات النشاط اية احلادي عشر إىل 

.الفقهي 

باإلقليم شخصيات علمية ظهور : الفرع الثاني 

ما احتفظت لنا به الزدهار الفقه يف هذه الفرتة املرتبطة بالفرتات السابقة لإلقليم يرجع إىلإن
القرن الثالث عشر اهلجري اية من الشيخ عبد الكرمي البلبايل املمتدعصرباملصادر أوال ، مما تعلق 

ره إىل ويستمر أثم 20ـهبداية الربع األخري من القرن الرابع عشر اهلجري إىل أوقبله بقليلم 19، 
واستمر العطاء امتد احلراك العلمي ملنطقة تواتبفضلهااللىت ظهور شخصيات علمية باملعاصرين ، 

باملراكز العلمية ، ومن تلك الشخصيات إضافة إىل الشيخ عبد الكرمي البلبايل رمحه يسجل لنا هذا 
:العصر ما يلي  

ضي ، الفقيه النوازيل ، صاحب التحقيقات البديعة الشيخ سيدي حممد البداوي بن حممد احمل: 1-
هـ وتويف شابا 1228اجلامع بني املعقول واملنقول ، مرتب نوازل غنية املقتصد السائل ، ولد سنة 

.هـ 1261سنة 

.19، مصدر سابق ، ص املراسالت اللغوية بتواتأنظر حاج أمحد صديق ، -1
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البارع يف إصدار األحكام الشرعية القضائية هـ 1263القاضي حممد بن عبد اهللا اجلوزي ت : 2-
.احمليط بعلم األصول 

.م 1910هـ 1328الشيخ حممد عبد الكرمي بن حممد اجلوزي ت : 3-
.هـ 1329الشيخ عبد اهللا البلبايل ، شيخ البلبايل منوذج حبثنا ت : 4-
.هـ 1330الشيخ احلاج بن الشيخ البكري ت : 5-
الشيخ ، سيدي عبد الرمحان بن عبد اهللا بن أمحد احلبيب البلبايل ، املولود بكوسام سنة : 6-

.هـ 1330هـ املتويل خلطة القضاء سنة 1280
هـ الذي بلغ الغاية يف خمتلف 1285الشيخ عبد الرمحان السكويت القبالوي املولود سنة : 7-

.هـ 1332العلوم ت 
هـ ت 1280الشيخ ، موالي إمساعيل بن سيدي حممد بن موالي إمساعيل ، املولود :8-

.كنتة العلمي هـ ، جلس للتدريس واإلفتاء ، مبركز زاوية1339
هـ صاحب اليد 1331هـ ت ، 1289الشيخ عبد اهللا بن أيب مدين التمنطيطى ، املولود : 9-

. الطوىل يف الفنون النقلية والعقلية ، املنفرد بني أقرانه بعلم األصول  طويل الباع فيه 
.هـ 1354التمنطيطي ت أحممدالشيخ حممد بن : 10-
هـ ت 1300هـ أو 1301الشيخ سيدي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق ، املولود : 11-

تهد ، صاحب مصنفات منها 1374 ، " جوهرة املعاين : " هـ ، الفقيه املدقق ، والباحث ا
.1. "م 1932ودرة األقالم ، والكواكب الربية يف املناقب البكرية ، توىل القضاء 

م مبركز أنزمجري العلمي 1943بن سيدي عبد الرمحان بن املغيلي ت الشيخ ، سيدي أمحد : 12-
.، صاحب احلاشية النفسية على شرح ابن عاشر حملمد بن عمر الغالوي الشنقطي 

الذي كان م و 1950هـ 1370ت هـ 1300عامالشيخ سيدي أمحد ديدي ، املولود : 13-
.مركز متنطيط العلمي يف وقت رئاسته قبلة لطلبة العلم من كل جهات اإلقليم 

حالة ، م  الرَّ 1979هـ 1399موالي أمحد الطاهري ت -أمحد بن موالي ادريس الشيخ 14-
النوازيل صاحب التصانيف املتعددة ، منها فتوحات اإلله املالك ، وفتاوى عديدة يف نوازل 

.1سديدة 

وما بعدها 237، وعبد احلميد بكري ، النبذة يف تاريخ توات وعلمائها  ، مصدر سابق ،  ص 112-111حاج أمحد ، مصدر سابق ص - 1
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.خبزانة أبناء امللياين بتمادنني ، رقان اطلعنا عليها منها ورقات ، كما له نوازل متفرقة 
ا 1336م 1944الشيخ املذكور إىل توات يف سنةقدم  ط ييف تنشما جعله يسهمهـ واستوطن 

.2م 20هـ 14احلركة العلمية يف هذا القرن 
م ، وإن مل يرتك نوازل 2000.هـ1421سيدي حممد بن الكبري الغماري ، تالشيخ : 15-

نشاط الفقهي النظري والتطبيقي ، كما كانت له مراسالت ونقاشات مكتوبة لكنه كان يف قلب ال
.فقهية مع الشيخ عبد الكرمي البلبايل 

جامع نوازل الشيخ حممد عبد . م 2008هـ 1429د العزيز سيد اعمر ت الشيخ عب:16-
ة ، وصاحب مصنفات عدة يف الفقه والعقائد والرتاجم وآداب الكرمي البلبايل أمنوذج هذه الدراس

.والنوازل السلوك 
م سليل أسرة علمية ، ومؤسس مدرسة 2009هـ 1430ت بلعامل باي حممد الشيخ : 17-

،صداها اجلزائر وخارجهاصاحب املسرية الزاخرة بلغت، العلوم الشرعية ، مصعب بن عمري بأولف 
مشل اللغة  واحلديث والرتاجم والتاريخ والفقه واألصول من أمهها مصنف ، إقامة احلجة تدريسا وتأليفا 

بالدليل شرح على نظم ابن بادي على مهمات خليل ، ومصنف ، مرجع الفروع إىل التأصيل من 
، وهي مصنفات سجلت حضورها يف رفوف املكتبات اخلارجية الكتاب والسنة واإلمجاع الكفيل 

ي كمكتبيت املسجد النبوي ، املطبوعة واملخطوطة ، حسب ماوقفنا عليه بتاريخ للعامل اإلسالم
.م 2014أكتوبر من سنة / 22/23

رواج سوق الكتاب الفقهي:الفرع الثالث 

خمتلفة كان هلا أثرها على االقتصاد ةعرفت القوافل التجارية القادمة من وإىل اإلقليم التوايت أنشط
.جتارة البشر مشلت احمللي ، متثلت يف مواد خمتلفة 

، حركة النسخ لقوة انتشار يف االنتشارواستمرت حركة الكتب ومن تلك التجارة جتارة الكتاب ، 
بل تفوق أى ئلة ، د من التجارة املرحبة اليت تدر على العاملني فيها أمواال طايعبيعها آنذاك وكان

.10-09أنظر مقدمة مؤلفه ، نسيم النفحات ، مصدر سابق ، ص -1
.293، ص 2أنظر باي حممد ، الرحلة العلية ، مصدر سابق ، ج - 2
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الكتب آنذاك من أهم أصناف التجارة يف السودان الغريب ، وتوات نقطة عمل جتاري آخر ، واعتربت 
.2" كما متت اإلشارة تأيت من املشرق واملغرب ،  1الوصل بني الشمال اإلفريقي والسودان الغريب 

واستمر احلال 3ومن هنا عرف ما يسمى بإجارة النُّسَّاخ املشهورين جبودة اخلط والسرعة يف الكتابة
.إىل عهد قريب 

م الفقهية  ميكن اخلروج هنا بنتيجة مفادها ، ما سبقيف بعد ما استعرضنا هذه النماذج من جمهودا
- معطيات املكان على الرغم من تأثريجمهود وكم معترب إن النشاط الفقهي لإلقليم : فيها القول 
واضر العلمية املختلفة يف املشرق واملغرب ، وصعوبة التحرك احلعن عواصم احلكم ، و ةالبعيد-توات 

التأليف مستوىمن شأن لوتوفر لرفع يف أطرافه الشاسعة ، وضعف اليد وظروف العيش عامة ، مما 
شهدا قبل دخول االستعمار للجزائر ، ومن مث بدأ يعرف ازدهارا منذ القدمي إىل مومع ذلك ، أكثر 

.الرتاجع  واالحندار خصوصا يف جمال التأليف 
التقاس باملقارنة مع جمهودات حواضر أخرى بقدر ما هنا قلة التأليف ن إ:ميكن القولكما 

ا ، كما أن اإلقالل من تأليف الكتب واعتماد تأليف الرجال اليصدق على   تقاس بالظروف احمليطة 
يف الفرتات املتأخرة ، واليت ارتبطت أيضا الفقهي بتوات ، وإمنا يالحظ أثره الدرس كل فرتات نشاط 

صار هم الفقيه يف ، إذْ التوايت بداية من القرن العشرين امليالدي بظروف دخول االستعمار لإلقليم
من التجهيل والتنصري والتضليل ، املسلمني ، احملافظة على األفراد هذه الفرتة من تاريخ توات 

من انقطاع القضاء أسباب أخرى ، إضافة إىل 4وإعدادهم ملعركة اجلهاد املستقبلية مع األعداء ،
ا أن تثري الفقهالشرعي أوقل  من القاضي املفيت إىل احلرانتقال سلطة القضاء اليت من شأ

رى األعلى لنهر الفولتا واحلوض الوسط لنهر النيجر ، أنظر الدكتور الشيالسودان ال- 1 ر جامبيا وا ر السنغال و خ غريب ، املراد به ما يشمل حوض 
رة القوافل جتارة القوافل بني املغرب والسودان الغريب وآثارها احلضارية حىت القرن السادس عشر امليالدي ، جملة جتا" األمني عوض اهللا ، حبث بعنوان 

اية القرن  م ط ، مؤسسة اخلليج للطباعة والنشر الكويت ، 1984هـ 1404م معهد البحوث والدراسات العربية ، بغداد 19ودورها احلضاري حىت 
.  87د ، ر ص 

جتارة القوافل بني املغرب والسودان الغريب وآثارها احلضارية حىت القرن السادس عشر امليالدي ، املصدر " الدكتور الشيخ األمني عوض اهللا ، أنظر-2
. 87السابق ، 

ة واحلضارة اإلسالمية ، قسم مذكرة ماجستري كلية العلوم اإلنساني" حممد عبد الكرمي املغيلي رائد احلركة الفكرية بتوات " أنظر أمحد احلمدي - 3
.70م ص 2000/2001احلضارة اإلسالمية ،بوهران ، اجلزائر ،  موسم 

.وما بعدها85، مصدر سابق ، ص  املالكيةأنظر قزان زهري ، حاضرة توات - 4
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جيد هـ لكن شتان بني قضاء 1328سنة وإن لوحظ الرجوع إليهمؤسسات تابعة للنظام املسري ، 
ضف إىل ، وقضاء مراقب ، ضمن مساحة ما متليه عليه قواعد وأصول االستنباط احلرية فيه املفيت 

طاع االتصال املعهود يف السابق مع احلواضر األخرى داخل اجلزائر وخارجها ، واقتصار ذلك قلة أوانق
وإن  ، معينة فقط مصنفاتاعتماد بعلى العلوم اللغوية والفقهية ، التدريس مناهجاملعتمد يف الفقه 

كمختصر خليل والرسالة وبعض الشروح ،  كان لتلك املؤلفات دور يف تدريب ومران امللكة الفقهية 
ما  ، وتنتقل اليتم اخلروج عنها إىل مؤلفات تشحذ الذهن وتقوى الفكر لكن يف الغالب املرتبطة 

إىل غري ، بالطالب من مرتبة التقليد إىل درجة االتباع إىل مستوى معرفة أسس الفروع واملوازنة بينها
ملوازنة بينها قادر على اقى إىل دارك ألسس الفروع إىل ميكن أن يرقى الطالب من جمرد متلذلك مما 

التفقه يف ألمهات املذهبية املالكية اليت اعتمدها السابقون املصادر واتلكتربيهمما ، إىل مرجح ف
املوطأ ، واملقدمات واملمهدات ، واملدونة الكربى ، وكتب النوازل ،  مثل مصنف، من والتعلم عامة

لولو ، ومؤلفات أصول االستنباط ، كقواعد القرايف ، واملنهج املنتخب يف قواعد كالربزيل ، وخمتصره حل
املذهب ، وشروح صحيح اإلمام البخاري ومسلم وغريمها ، وغلبت هذه السمة عامة ، إذا استثنينا 

م بعض املصنفات اليت اقتصرت على علماء  مل توضع كمنهجية يف املدارس لكنها ، واختصت 
لطلبة ، ومن تلك املصنفات فتاوى الشيخ عبد العزيز سيد اعمر ، ومصنفات للشيخ يتفقه عليها ا

.رمحهما اهللا حممد باي بلعامل 
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واقع النوازل التواتية: المبحث الثالث

النوازل التواتية مفهوم: المطلب األول 

املرتجم يف ما تركته من إجابات وحلول لواقع قاطين هذا اإلقليم ، الفقهية من نتاج احلركة العلمية 
.إسهامات علمائه يف احلركة الفقهية النوازلية 

مفهوم النوازل عند عامة العلماء ، ونبني مفهومها عند علماء توات سبق إىل قد أشرنا يف ماول
.وذلك حبسب الواقع النوازيل مما هو متاح بني أيديناخاصة 

مفهوم النوازل التواتية : الفرع األول 

وبني من ، بحوث والدراسات اليت تناولت النوازل التواتية تنوعت بني من مل حتدد مفهوما هلا ال
لنوازل التواتية باملسائل والقضايا اليت حلت مبنطقة توات فتعرض علماء الشريعة لحاولت ، معرفة 

.1حللها والقضايا اليت أبدى فيها علماء توات آراءهم 

يطرح إشكال النوازل ، ماالتعريف وصف حلول هذه النوازل مبنطقة توات هذا واملالحظ على 
قليم ، كأجوبة املغيلي على أسئلة األسقيا ، يف بالد اليت وقعت خارج اإلقليم وأجاب عنها علماء اإل

عنونت برسالة فيما جيب على املسلمني من اجتناب الكفار وما يلزم أهل الذمة من اجلزية التكرور 
.والصغار 

ما وقع داخل اإلقليم وأجاب عنه علماء من خارج اإلقليم كسؤال كما تشمل النوازل التواتية 
يف حكم جملوب مبا عرف مبعراج الصعود 2اجلزائري إىل الشيخ أمحد بابا التنبكيت ،الشيخ سعيد قدورة 

.حكم جملوب السودان  عن ، أو الكشف والبيان السود 

.96، مصدر سابق ص ، املالكيةأنظر زهري قزان ، حاضرة توات - 1
هـ ، درس على والده وعمه أيب بكر ، وحيى احلطاب ، وغريهم ، أخذ عنه أئمة  كثر ، منهم الرجراجي 963أبو القاسم الفقيه احملقق ، ولد سنة - 2

احملتاج ما اره املسى كفايةصر خليل ، ونيل االبتهاج واختصوحممد بن يعقوب املراكشي ، له ما يزيد على أربعني مؤلفا ، منها شرح وحاشية على خمت
.299–298، ص 1مصدر سابق ، جهـ أنظر خملوف ، شجرة النور ،1032ليس يف الديباج ، تويف  يف تنبكتو سنة 
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مفهوم النوازل التواتية بين العموم والخصوص : الفرع الثاني 

ألحكام الفقهية حسب مجيع الواقعات املتجاوزة ليف النوازل يشمل ، ما بالعموم مرادنا 
االصطالح إىل األمور العقلية وغريها ، بينما اخلصوص ، تلك النوازل الىت مل ترد فيها غري األحكام 

.؟ نوازل توات الشرعية العملية ، ومن هنا يطرح إشكال مفاده ، يف أى الوجهتني تصنف 

اعتبارها تسري وفق االجتاه الذي يرى أن النوازل له نوازل التواتية باعتبار واقعها ، ميكن للإن الناظر
.1نوازل فقهية وغري فقهية أقسام باعتبارات خمتلفة منها تنقسم إىل 

فالفقهية اليت تلتزم األحكام الشرعية العملية ، كما هو الشأن يف نوازل الشيخ حممد عبد الكرمي 
نوازل غري فقهية ، ، غاية األمانىي ، وهناك كنوازل جده ومن وافقه ،  -منوذج هذه البحث –البلبايل 

م يف ،كرد اليت تشمل املسائل العقدية ، املرتبطة بالفرق مثال  الشيخ املغيلي على املعتزلة واعتقادا
وكجواب الزجالوي يف نوازله على مفهوم كلمة ، رسالته املعروفة اليت جاءت إجابة على سؤال 

.2"الإله إال اهللا " التوحيد

من نوازل الغنية أيضا ،  ومن ذلك ما جاء يف والفكرية املسائل اللغوية هذه النوازل كما تشمل
وسئل اإلبن عن ، ، كما جاء يف مثل إخل أسئلة تتعلق باللغة وبطلب بيان معىن بعض املصطلحات 

ل ضمن اخل ومما يدخ..حكم إعراب آكله من قولنا زيد اخلبزآكله ، وعن تثنية أم ، وإعراب شيخنا 
، ومن كما هو الشأن عند احملدثني واالكتشافات العلمية  احلديثة   بعض املخرتعات تسميةذلك ، 

اخل ...ذلك نوازل تتعلق بالشؤون الرتبوية وقضايا املرأة 

ا " : حندد هلا مفهوما وهوأن حسب هذا التنويع وواقع نوازل توات مما يعين  املسائل الشرعية أ
م عليهاليت أجاب  عموم املواضع العقائدية ما يشمل ، من العلماء ا علماء توات أومن له اتصال 

، .20:14: م 10/07/2013بتاريخ .almoslim.natموقع " ضوابط فقه النوازل " أنظر ، عبد اهللا بن حممد الالحم ، حبث بعنوان - 1
.مصدر سابق ، 

.وجه 1، ص خمطوط  خزانة احلاج أمحد  الشيخ بأنزمجري أنظر نوازل الزجالوي ، - 2
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اات أوخارجها مما له تعلق بعلمائها بتو حل ، ما أجيب عنه وغريها ويشمل عموم  واهللا - ."أو
.–أعلم 

ثل جزءا بسيطا اخل مت...إال أنه تنبغي اإلشارة إىل أن غري قضايا األحكام الشرعية من لغة وفكر 
ا مل تعاجلها بالقصد األول وإمنا يف درج  ألحكام الشرعية تناوهلا ليف تلك النوازل التواتية ، ما يعين أ

.-واهللا أعلم -العملية 

نعبر القرو النوازل التواتيةمظاهر : نيالمطلب الثا

مسامهة العلماء التواتني مدى من خالل الوقوف على يتم على مظاهر النوازل التواتية التعرف إن 
املكتبة الفقهية اإلسالمية ، عن طريق التأليف يف فقه النوازل ، وقد متثل ذلك  يف ما تركه يف إثراء 

االت العقائد والعبادات واملعامالت ،  الفقهاء األعالم من املخزون الكبري للنوازل الفقهية الشاملة 
ىل غري ا..شخصية إذ جند مؤلفات نوازلية خاصة أو إقليمية واملتنوعة أيضا تنوع جماالت النوازل ،

.ذلك مما سوف يتضح أثناء احلديث على خواصها يف املطلب املواىل 

وإن كانت املصادر الحتفظ لنا جمهودات ما قبل القرن العاشر ، أومن مراحل بداية نشاط احلركة 
خلامس تسعفنا به ينطلق من القرن العاشر اهلجري ، امافالعلمية ، املمتدة إىل القرن الرابع اهلجري ، 

عشر والسادس عشر امليالدي ، ومع كل ذلك فما نورده هنا جمرد متثيل طاملا املخطوط املوجود اليوم 
.بني أيدينا غري حمصور غري مفهرس 

معلومة نوازل تواتية مؤلفات ظاهر م: الفرع األول 

موعة حتت اسم معني ذا النوعمرادنا  وميكن ، تلك املؤلفات املعلومة النسبة ذات الشهرة أوا
هود الذي خلفوه باألمثلة التالية حسب هذه  .األزمنة أن منثل هلذا ا

.1م1503هـ 909باكورة النوازل المدونة للشيخ المغيلي ت : 1

وقد وردت بعنوان مصباح األرواح يف أصول الفالح ، حتقيق رابح بونار ، طبعة اجلزائر ، لكن الصواب أن هذا العنوان هو لرسالة يف موضوع-1
.التوحيد للشيخ املغيلي رمحه اهللا 
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م أثاره حتكمهم ما نتيجةحول يهود توات ، وهى نازلة  يف أرض توات وعلوهم وسيطر
أن أصدر إال كان منه رمحه اهللا ما  ف، عند الشيخ املغيلىونفوذهم لدى املسريين ألمرها السياسي ،

وتبيح هدم ما هو موجود منها،  وأرسل للعلماء من خارج اإلقليم ، عفتوى حترم إحداث البي
.م 1442وكان ذلك سنة يستشريهم ويطلب رأيهم الشرعي يف املوضوع ، 

.واملسألة ذاع صيتها عند العلماء ، تناوهلا الونشريسى ىف كتابه اجلامع املعيار املعرب 
ومما يسجل هلذه الفتوى من فضل على الفقه من حيث حتريك احلوارات الفقهية بني العلماء  

1باملناظرة والتواصل العلمي أيضا بني العلماء داخل اإلقليم وخارجه من علماء تلمسان وفاس 

فة كما كشف لنا هذا احلوار العلمي عن منهجية وأسس منطلقات هذا النقاش ، واالجتاهات املختل
يف املسألة ، واليت برزت يف مسلك الفقيه املغيلي باألساس ومن وافقه ، ومسلك الفقيه عبد اهللا 

. العصنوين ومن وافقه 
له ألف ف، 2، وهو مؤلف حيوي أجوبة ألسئلة لسلطان كانوأسئلة األسقيا وأجوبة المغيلي: 2

ادات املتنافية تمع وتطهريه من العرسالة وأجابه عن مسائل ترتبط بقواعد نظام احلكم ، وإصالح ا
.والدين اإلسالمي ، والرسالة حمققة مطبوعة متداولة 

ما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار: 3
خ املغيلى رمحه اهللا ملا وهي نازلة مما وقع خارج اإلقليم وأجاب عنه أحد علماء اإلقليم وهو الشي

سلطان كانو عما جيب على املسلم من اجتناب الكفار ، فأجابه يف هذه الرسالة مؤسسا ذلك سأله 
.على أصول الشرع احلكيم 

ما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام: 4
.3أثناء إقامته ببالد اهلوسة " تيغزة " وهي رسالة أجاب فيها على مسائل سبع وجهها له أمري 

م 1561-هـ 968ت  ابن الشيخ سيدي سامل العصنوين ، ، 5سامل العصنويننوازل أمحد بن : 5
هذه النوازل بأنه حبر صنف، القول البسيط يف أخبار متنطيط ، ووصف منوازل أشار إليها صاحب ، 

، ومل تشر 4ووقفت على بعض نوازله فعلمت منها أنه حبر الساحل له : الساحل له ، قال رمحه اهللا 

.214، ص ، 2ج مصدر سابق ، ، لونشريسي لهذا االختالف وأطرافه وأسسه ، يراجع املعيار املعرب  لالطالع على - 1
17:00م 24/05/2015بتاريخ http//ar.wikipedia.org.كانو ، ثاىن مدن نيجرييا كثافة سكانية ، تقع يف اجلهة الشمالية منها - 2
.17:00م24/05/2015بتاريخ http//ar.wikipedia.org.ي ـلفظ يطلق على الشعوب الىت تعيش منطقة الساحل اإلفريق- 3
.20، قيل توىل القضاء مبصر ، أنظر ابن بابا حيده ،  القول البسيط ، مصدر سابق ، ص -5
.على ترمجته مل نعثر.20أنظر ابن بابا حيده ، القول البسيط ، مصدر سابق ، ص - 4
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واهللا –ه ــــــ، ولعلها مما سبق القدر بضياعحة بني أيدينا إىل بيان ووصف هذه النوازلاملصادر املتا
.-أعلم 
هـ 1066هـ عن سؤال سعيد قدورة اجلزائري ت 1032ت نازلة جواب أحمد بابا التنبكتي: 6
إىل نيل أومعراج الصعود" بالكشف والبيان عن حكم جملوب السودان "ثناء إقامته بتوات ، واملعنونة أ

.حكم جملوب السود 
وقد عثر على نسخة خمطوطة أحد زمالئنا الباحثني يف اخلزانة العامة بالرباط ضمن رقم 

حسب ما وقفنا ،وطبع، من قبل باحثني أيضا وترمجته مت حتقيقه ، واملصنف متداول ، 1079/د
.1عليه من معلومات  

:التالية وإشكال النازلة هذه ورد بالصيغة 
لوبني من البالد اليت تقرر إسالم أهلها كبالد  ما تقولون أيدكم اهللا ونور بصائركم يف العبيد ا
برنو وعفنوا وكانوا وقوغوا وكاشنة وحنوها ممن استفاض عندنا إسالمهم هل يسوغ متلكهم والتصرف

صلحا ؟ وهل يسرتق من مل تعرففيهم بالبيع واالبتياع أم ال ؟ ، وهل فتحت أرض السودان عنوة أم 
إىل ...بالده وجهل حاله ؟ وما هدي الصحابة يف ذلك ؟ وما وجه ختصيص السودان باالسرتقاق ؟ 

.غري ذلك من اإلشكاالت اليت طرحتها النازلة 
املسماة ، النسرين الفائح النسيم يف بعض ،م 1747هـ 1160ت نوازل الشيخ الجنتوري: 7

أمحد بأصول االستنباط ، وقد مجعها تلميذه اهتمت، نوازلالرمحان بن إبراهيمفتاوى أيب زيد عبد 
، ومشلت أبواب الفقه من نوازل النكاح والطالق اجلراري املسعدي بن عبد العزيز بن حممد بن علي 

واألميان وما يتعلق به والبيوع وما تعلق به من قراض ومساقاة وجعل وكراء ، ونوازل العتق واحلدود 
اعتمد يف خترجياته الفقهية فيها على مصادر الفقه املالكي ،  ، إخل ...لقضاء والشهادة والدعاوى وا

ميزها أحيانا زل السابقني كالربزيل وغريه ، وماكاملقدمات واملمهدات ، والبيان والتحصيل ، ونوا
ته ملا درج عليه يشري فيها إىل عدم موافقضابطة لتلك املسائل ، وقد بتنبيهات مسائلهابعض إشفاع

ومما جرى به : املسائل ، كقوله يف مسألة من مسائل املعامالت  ، تلك علماء إقليم توات يف بعض 
ويطلب املاء فيها ، فما خرج من املاء فله اعملهم أن من كانت عنده أرض فإنه يدفعها ملن حيفر فيه

جامعة حممد اخلامس ـ السويسي، منشورات (م 2000: 1مطبعة املعارف اجلديدة، ط : ـ الرباط. فاطمة احلراق وجون هانويك: حتقيق وترمجة-1
Share on favoritesShare on twitterShare on، أنظر موقعمعهد الدراسات اإلفريقية ـ الرباط، سلسلة نصوص ووثائق

printMore Sharing Services 22:00م يف الساعة 06/11/2014بتاريخ.
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الجيوز بيعه الجيوز أن يكون نصفه أوثلثه ، وهذا الخالف يف مذهب مالك أنه الجيوز كما أن ما
.1" جعال 

وقد ظهرت هذه املخالفات من قبل الشيخ اجلنتوري ملا جرى به عمل القضاة واملفتني بارزة ، 
يف مسألة من املعامالت ، وهي مسألة اخلمَّاس إذا كان عليه دين لرب صمشلت شيخه أبو حف

.اجلنان هل خيتص به صاحب اجلنان من دون سائر الغرماء أوتقع احملاصة ؟
باالختصاص ومل يثلج ذلك صدره وناقشه -2عمر بن عبد القادر أبوحفص–وقد أجابه شيخه 

" جلنان وغريه من الدائنني ، فيكون أسوة الغرماء جميبا خبالف ذلك ، من وقوع التحاصص بني رب ا
3.

اال ، ميكن طرح إشكتيف توات وخمالفة الشيخ اجلنتورى واعرتاضه على كثري مما جرى به العمل 
: احتمالني اجلواب عليه من خالل 

: االحتمال األول-
عدم هذه الردود مفادهاحسب ما ذهب إليه أحد الباحثني يف تاريخ حاضرة توات الفقهية ، أن 

الذي اهتدى إليه متأخرو ، هذا املصدر القول بأصل ما جرى به العمل من قبل الشيخ اجلنتوري 
وشي واملقري ، املغاربة ، وعملت به حاضرة توات ، تأثرا منه مبذهب املخالفني من أمثال الطرط

املشهور ، موحيا أن األعراف ِثني بعدم اعتبار هذا األصل ، رافضا اخلروج عنوالغماري من احملدَ 
.4وجب أن ختضع للشرع الأن جيد الشرع هلا خمرجا 

: بعيدا ملا يأيت يبدووهذا التوجه يف نظري 
:االحتمال الثاني-

الشيخ اجلنتورى اليرفض أصل األخذ مبا جرى به العمل ، وإمنا يشدد يف مراعاة ضبط شروطه 
متأخرو علماء نوازل توات كما سبقت اعتبارها يف هذا األصلأكد على اليت حددها العلماء ، و 

خصوصا ملا نضع هذه اإلشارة إىل ذلك عند حديثنا على مناذج من أصل ما جرى به العمل التوايت ،
العشرين ، ت، فاقيف اإلقليماالعرتاضات يف سياق املسائل اليت خالف فيها علماء وقضاة وقته 

.، ص ، د ، ت خمطوط خزانة آل الشيخ عبد القادر بأنزمجري أنظر نوازل اجلنتوري ، باب البيوع وما تعلق به ، - 1
أجازه علماء كثر ذكرهم تلميذه أصوليا ،  هـ ، كما توىل القضاء بتوات جمتهد املذهب ،1129أحد أعالم املذهب بتوات درس مبدينة فاس سنة - 2

وفهرست . 14-13، ص ، جوهرة املعاينهـ 1152دات على خمتصر خليل ، تويف سنة  ييالشيخ سيدي عبد الرمحان بن عمر يف فهرسته ، له تق
.وما بعدها 6عبد الرمحان بن عمر ، ص 

.195ملصدر السابق ، ص عبد الرمحان اجلنتوري ، النوازل ، ا، 3
.162أنظر زهري قزان ، حاضرة توات املالكية ، مصدر سابق ، ص ، - 4
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النصوص والدليل على ما نقول ليت غلط فيها قضاة هذه البالد اجلراريةعرفت يف نوازله باملسائل او 
:التالية

يف مسألة اختصاص رب اجلنان بدين الذي سبقت اإلشارة إليه شيخه أبو حفص علىاعرتاضه -
.اخلمَّاس من غري حماصصة الغرماء اآلخرين 

مقامسة ما هو حاضر من الدين ، رب اجلنان من الدائنني سواء يف فاحلكم يف نظره غري صحيح وغريُ 
واليصح هذا : ألن القياس الذي استعمله غريه يف قياس اخلمَّاس على املفلس هنا مل يسلم به قائال 

.1القياس ألنه مع الفارق 
.وأنت ترى أن النزاع واقع على تنزيل القياس يف املسألة العلى أصل ما جرى به عملهم  

قوهلم جبواز نقل شهادة الشاهد احلاضر بالبلد القريب للقاض ، اعرتاضه على علماء زمانه يف -
التنقل إال من حيث أنه غائب ، واحلاضر البد من حضوره وتأديته ، وما يفعله قضاة هذه : قائال 
.2من احلكم على شهادة النقل َجهٌل باحلكم -توات –البالد 
مالحظته أحيانا استعماهلم ألصل ما جرى به العمل مبدرك كعرف اعرتاضه عليهم من حيث-

رى ، اواعتبار ما جرى به اخلالف من قبيل ما خيضع ألصل العرف  اخلاص مما خاص يف غري بيئة ا
ما جرى به العمل من مسائل اخلالف خارج عن املسائل املبنية : فأنت تراه يقولمن شأنه أاليعم ،

على العرف اجلاري بني الناس عوامِّهم وغريهم ، ألن القول قد يكون ضعيفا لضعف مدركه فيقوى 
ذلك املدرك عند عامل جمتهد تقوم عنده دالئل مل تثبت عند من ضعفه ، فضعف لعدم ثبوت املدرك 

املدرك إما عرف أو ظاهر آية أو حديث أوقياس أوغري ذلك ، فصح عنده وثبت عند غريه ، وذلك 
أن ما جرى به العمل يف مدينة عند عامل فإنه يعم سائر البالد إال أن يكون املدرك جريان العمل يف 

.3" العرف ذلك اخلاص فال حيكم بذلك يف بلد ليس فيه 
م راجع إىل ما بنو عليه وجهة وعليه فأنت ترى أن االعرتاض الوارد منه على علماء زمان ه وقضا

.فهو اعرتاض على وجهة املدارك اليت اختلف فيها مع غريه العلى األصل ، حكمهم 
جرى أصل مابالتشدد يف ضبط-أعىن القدامى -آنذاكولعل عدم االهتمام من علماء توات 

ا والتصدق يف أقل من إن املطلقة اليت تعتد باألقراء: يف القول يقعونبه العمل جعلهم التتم عد

د ، ت مصدر سابق ، ص باب البيوع وما تعلق به أنظر نوازل  اجلنتوري ، - 1
د ، تاملصدر السابق ، ص باب البيوع وما تعلق بهأنظر نوازل  اجلنتوري ،- 2
.، د ، تأنظر نوازل  اجلنتوري ، مصدر سابق ،  ص- 3
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مع املخالفة الواضحة لنص القرآن ومن سار يف فلكهم ، أهل فاس تأثرا بعمل ذلك إال باألشهر ، 
.يف مثل هذا النوع من النساء  احملدد بالعدد الذي الحيتمل غريه الكرمي 

.-واهللا أعلم –فكأن الشيخ اجلنتوري رمحه اهللا يرد غائلة املغالني فيه وفقط 
واألخذ مبا عليه العمل استثناء الأصل ، يتم الرجوع إىل املشهور مىت ما غاب مدرك األخذ به ، 

موالى أمحد الطاهري يف سؤال ورد إليه من واحلكم يدور مع العلة وجودا وعدما ، كما قال الشيخ 
أن من املعاصرين رده على من زعم حممد عبد العزيز سيد اعمر رمحه اهللا يف هذا املقام أثناء الشيخ 

ا يف أقل من ثالثة أشهر متسكا مبا جرى به عمل  املطلقة ذات احليض التصدق يف انقضاء عد
لذلك أثناء احلديث علىنتعرض وف ت كما هو نص غنية املقتصد السائل ، وسابتو القضاة واملفتني 

-واهللا أعلم -خصائص هذه النوازل  
أن للشيخ فتاوى كثرية متناثرة ، لواستقصيت جلاءت يف الكم أكثر من نوازل كما جتدر اإلشارة

املعيار للونشريسى ، مع ما مييزها من التحقيق والبيان ، اليكاد القاضى واملفىت االستغناء عنها حسب 
.ما قرر تلميذه وجامع بعض من هذه الفتاوى الىت أشرنا إليها يف مقدمة الكتاب 

، للشيخ حممد بن أب املزمري ، ت بالكالم على مسألة تضمين الخماسحلية القرطاس ت:8
ا البلوى يف توات 1747هـ 1160 ، حبيث كان آنذاك م ، وهو مؤلف يف مسألة خاصة عمت 

اخلارص خيرص احلائط مبقدار معلوم من التمر ، وبعد اجلذاذ يوجد أقل ، فيطلب رب احلائط من 
س مدعيا الضياع والتلف مما القوة له على دفعه ، واملؤلف هذا اخلماس غرم ما نقص ، وينكر اخلما

.1جييب عن هذه املسألة بتضمني اخلماس 
وهو مؤلف اشتمل على مسائل الزجالوي ، العاملمدحمللشيخ حممد بن ،نوازل الزجالوي:09

معاصريه  مجعه ابنه من أجوبة والده تضم أجوبة ، العقائد والعبادات واملعامالت واألحوال الشخصية 
أبوزيد عمر بن عبد القادر التنالين ، و شيخيه ممن بلغوا مرتبة االجتهاد املذهيب ومها ، العالمة سيدك

.، مؤلف بنسخ خمتلفة يف خزائن توات 2عبد الرمحان بن عمر التنالين  
يف إطار رسالة دكتوراه ، أعىن األستاذ حممد واملصنف حبمد اهللا مت حتقيقه من قبل أحد الباحثني 

م جبامعة األمري 2011-2010هـ1432-1431سنة ت مناقشة هذا العملجرادي ، وكان
.اجلزائرقسنطينة بكلية أصول الدينللعلوم اإلسالمية  عبد القادر 

، وهي إجارة فاسدة مبعيار قواعد املعامالت  ، وجوزت من قبل علماء توات " الغلة " املراد به من يعمل يف البستان مقابل حصة  من ناجته  - 1
ا يف تطبيقات الفصل اخلامس من هذا البحثللحاجة واالضطرار .، وسوف يأتى بيا

.ظهر 01مصدر سابق ، ص نوازل الزجالوي ،  أنظر مقدمة ، املخطوط ،-2
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اجلنتوري ، رسالة يف مسألة بن إبراهيم ، للشيخ املذكور عبد الرمحان نازلة رسالة المغارم: 10
من حيث بيعه ألصول خاصة ترتبط مبا طرحه الواقع التوايت آنذاك ، مما عمت به البلوى يف القضاء 

اهلاربني يف املغارم ، فكشف رمحه اهللا اللثام عن هذا التصرف معتربنه خمالفا لكتاب اهللا وسنة رسوله 
وجهته هذه على أصول االستنباط من نصوص صلى اهللا عليه وسلم والقياس وإمجاع األمة ، وأسس

.1اخل ..وقواعد فقهية كقاعدة الضرر والقواعد الفرعية هلا صرحية من كتاب وسنة 
غاية األماين " ، املوسومة بعنوان "هـ 1189ت مؤلف أجوبة عبد الرحمان بن عمر التنالني: 11

علمية متت بينه وبني ابنه حممد ، وهو مؤلف عبارة عن مراسالت " يف أجوبة أيب زيد التنالين ،
.رمحهما اهللا ، مجعها الشيخ ، حممد عبد الكرمي بن عبد املالك البلبايل 

.ت ، ومسائل النكاح وما شاكلهاالوقد اشتملت أبوابه الفقهية على العبادات واملعام
بتحديد كتاب جامع ملسائل الفقهيكما له الكتاب اجلامع ، مشى فيه على عادة التأليف

–خمتلفة ، مما جيعله مكمال لتلك النوازل على عادة العلماء خبتمها بكتاب جامع ، المؤلف مستقل 
.-واهللا أعلم 
مسائل ملتقطة من غاية األماين يف ،النوازل من قبل اجلامع نفسه ، بعنوان همت اختصار هذولقد

. أجوبة الشيخ أيب زيد التنالين  
تزكاة ، وأحكام األسرة ، وإشكاالطهارة و أحكام العبادات من مشلت فصول هذا املؤلف

األلفاظ املستعملة يف ألفاظ املطلِّقني ، وأحكام املعامالت املالية من شركة وصرف ، ومسائل 
. واحلبس وألفاظ احملبيسن " مسائل الفقارة " معامالت املاء 

" ، املوسومة باإلحكام والقيد لبعض فتاوى أيب زيد التنالنينوازل عبد الرحمان بن عومر : 12
ملخطوط ا، التمنطيطيالبكري وهو القاضي سيدي عبد احلق مجعها أحد طلبة الشيخ املذكور ، 

.وقفنا عليه خبزانة البلباليني مبلوكة مبتور اآلخر 
وجامعه حسب ما جاء يف املقدمة ملا ابتلي مبا اليستحقه من خطة القضاء ، كان يشاور الشيخ 

ومسى ذلك باسم أبوزيد ، ومجع ما حتصل له بعد ذلك من تلك األجوبة املختلفة املواضع الفقهية ، 
. 2اإلحكام والقيد لبعض فتاوى أيب زيد 

.باخلزانة األثرية  للزاوية البكرية  ، بزاوية سيدي البكرية ، القصيبة عهد بالكتابةأنظر اجلنتوري ، رسالة املغارم ، نسخة حديثة - 1
.وجه 01ص ،  الشيخ سيدي عبد اهللا البلبايل بكوسام أنظر املخطوط خبزانة -2



النوازل التواتية الواقع والخصائص:        الفصل الثاني  

133

1."، مؤلف فتاوى يف األحكام الشرعيةاملدعو بابا حيدهنوازل الشيخ محمد بن أحمد:13

.أجوبة محققة النقول مهذبة الفصول لبعض فقهاء بالدنانوازل :14
وهي من مجع الشيخ حممد بن عبد الرمحان التنالين ، حتصلت لديه وكانت متفرقة يف األماكن 

. املختلفة فجمعها يف مصنف واحد خشية التلف بضياع نفعها 
سيدي عمر صأجوبة جمموعة علماء كأبيه عبد الرمحان ، والشيخ اجلنتوري ، وأبو حفوقد مشلت 

.، والشيخ احلاج حممد البكري رمحهم اهللا 
ومسائله حتوى العبادات واألميان والنذر ومسائل احلبس ، ومسائل األسرة من نكاح ومرياث 

.2اخل..
عبد الرمحان بن سيدي حممد بن للشيخ إفهام المقتبس في ثبوت التحبيس بخط المحبس: 15

.   عمر التنالين ب
، للشيخ عبد الرمحان غنية المقتصد السائل في ما حل بتوات من القضايا والمسائلنوازل: 16

.وابنه عبد العزيز رمحهما اهللا -سيد احلاج - البلبايل
من حيث الكم العلمي وما يتضمنه من قضايا اجتماعية موسوعي ويعد أهم مؤلف نوازيل 

إىل غري ذلك ، إلنه انتخاب لسجالت قضاء جملس الشورى ، املكون من جمموعة ...صادية واقت
، يف علم الفقه واألصول علماء ، مشهود هلم باالجتهاد ، واملصنف اليزال حمل اهتمام من الباحثني 

، ومنهم من حقق ه مناخرج جزءأفمنهم من . وعلم االجتماع يف إطار الرسائل واألحباث اجلامعية 
.منه اجزء
بن سعيد بن عبد احلق البكري ، مجع 3، للشيخ حممد الكنز الحالل المستفاد من الرجال: 17

د من الشورى فتمت بذلك فائدة أضخم نوازىل ، تصدى جلمع الشار فيه النوازل الىت مل ترد يف الغنية 
.، نسخة منه خبزانة البكريني ، بتمنطيط 4توايت 

.31-30أنظر ابن بابا حيده ، القول البسيط ، مصدر سابق ، ص هـ1195هـ له مؤلفات عدة  منها فتاواه ، ت 12عاش يف القرن - 1
.وما بعدها 1أنظر حممد بن عبد الرمحان التنالين ، أجوبة حمققة النقول مهذبة الفصول ، خمطوط خزانة الشيخ سيدي عبد اهللا بكوسام ، ص - 2
ا ، مث انتقل إىل مدرسة كوسام ، فأخذ عن أيب فارس حممد عبد العزيز ، وبعد انتهاء 1229رمحه اهللا بتمنطيط سنة ولد - 3 هـ أخذ مبادئ العلوم 

ا ،  له مجلة من الفتاوى  والتحقيقات يف العديد من األبواب ، إضافة لقصائد  يف فىن املدح والرثاء ، توىف  اهللا سنة رمحه دراسته واصل نشر العلم 
.210هـ ، أنظر عبد احلميد بكري ، النبذة ىف تاريخ توات وأعالمها من القرن التاسع اهلجري إىل القرن الرابع عشر  ، مصدر سابق ، ص 1298

.مل يرتجم له و ، 10أنظر حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي ، جوهرة املعاىن ، مصدر سابق ، ص - 4
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، اليت مجع فيها نوازل شيخه 1هـ 1231ت نوازل الشيخ عبد اهللا بن أبي مدين التمنطيطي: 18
وغريمها من فقهاء عصره الزجالوي ، والشيخ سيد احلاج البلبايل ، صاحب الغنية ، حممد بن العامل 

اشتملت على أبواب الفقه من رتبها الشيخ حممد بن أمحد البدوي البكري ، ومن تقدمهما بقليل ، 
.، نسخة منه خبزانة متنطيط طهارة وصالة وزكاة ، ونكاح ، ومسائل املعامالت املالية 

ن عبد الرمحان البلبايل  ، للشيخ حممد عبد العزيز بن حممد باألجوبة على المسائل الدغامشية: 19
.رفع الحجاب وكشف النقاب عن تلبيس الملبس في ثبوت التحبيس بخط المحبس :20

إثبات احلبس بالشهادة على للشيخ حممد بن عبد الرمحان بن بعمر التنالين ، وهي رسالة حول 
، مقوية للرسالة السابقة إفهام املقتبس بثبوت الىت عرفت األخذ والرد ، مسألة احليازة من غري معاينة 

ا إىل أربعة فصول التحبيس خبط احملبس للشيخ املذكور  ، نسخة منها خبزانة موالي ، قسم موضوعا
. سليمان بن على بأدغا ، أدرار 

مما يكتب للمريض من القرآن أومن أمساء اهللا احلسىن ، فتوى في شأن ما عمت به البلوى : 21
.2ملذكور أيضا ، كما له فتوى يف حكم الضيافة للشيخ ا
بن أب املزمري ، واملسألة خاصة 3للشيخ ضيف اهللا ، الحصون المنيعة في أحكام الوزيعة: 22

.يف حظهمبا وقع هممما يوزن ، ويرضى كل منفيما يتقامسه الناس على طريقة الوزيعة 
باب يف أيضا ، وهي مسألة خاصة بأرض ساقية ببلدة يغزرفي مسألة خاصة نازلة : 23

هـ من قبل التلميذ املسمى حممد1141مت توجيهها سنة تتعلق بنزاع حول أرض ، املعامالت ، 

الساكن بقصر يغزر بتيميمون ، هذه املسألة وجهها لشيخه النوازيل حممد يعبد الرمحان الغزراو 
.4عبد الرمحان بن احلاج حلسن الشريف اجلنتوري 

حممد بن ، أخذ عن الشيخ مسائل التمنطيطىالعامل الناسك ،  انفرد يف زمانه باالهتمام بعلم األصول ، له طول الباع فيه  ، صاحب النوازل - 1
.40-39ص مصدر سابق ، أنظر حممد بن عبد الكرمي ، جوهرة املعاين ، هـ ،1331هـ وتويف 1289، ولد سنة وغريه الزجالوي العامل 

، ديسمرب 03أنظر حبث ، العريب عبد الرمحان ، بعنوان ، رسالة يف زينة النساء للمختار الكنيت ، دراسة وحتقيق ، جملة رفوف ، مصدر سابق ، ع - 2
.296م ، ص 2013

زيارة قرب الوالد ، والنوازل هـ له مؤلفات عدة منها الرحلة يف 1222، مولود سنة ، وتلميذه املشهور ابن الشيخ بن أب املزمري حممد بن أمحد - 3
. املذكورة ، إضافة إىل قصائد يف خمتلف الفنون 

سيد احلاج حلسن ، دفني جنتور بلدية أوالد عيسى حاليا ، له مؤلفات يف التوحيد والتوسل ، من الكتاب من رأى أن الظاهر أنه عاش خالل - 4
ه ، الذي مل نعثر له على ترمجة ، انظر يف 12ما يظهر من نصها حممد بن حلسن  يف القرن هـ ، والنازلة هذه موجهة البنه حسب 11وبداية 10القرن 

.89، والتاريخ الثقايف ، مصدر سابق ، ص 18ترمجة أبيه الدرة الفاخرة ، مصدر سابق ، ص 
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، واملعامالت املائية املرتبطة نوازل محلية في مسائل مختلفة من أيمان ووصايا وأحباس:24
اخل ، وهي عبارة عن مسائل متفرقة موجهة للشيخ عبد الرمحان بن عمر وحممد بن عبد ..بالفقارة 

.1باخلزانة األثرية للزاوية البكرية  نسخة هلاالرمحان البلبايل وغريمها ، غري جمموعة ، 

.2البكري ، للشيخ أمحد البداويرسالة في الجواب على حكم التبغ: 25

- موالي أمحد الطاهري - للشيخ أمحد بن موالي إدريس ،نوازل متفرقة لمسائل فقهية: 26
، تشتمل على ما يلي بقصر تيمادنني برقان أبناء امللياينوهي مسائل يف قصاصات وقفنا عليها خبزانة 

األولىللوحةا-

، 3التيمادنيينثالثة أسئلة موجهة من الشيخ الفقيه ، الطالب حممد عبد اهللا امللياين هذه الورقة حتوى 
: كما يلي نبينها  مسائل وهى 

، عن حكم امرأة كانت تقتل القمل بأظافرها مث قامت لعجن العجني ، فهل المسألة األولى
.ينجس أم ال ؟ 

دم من أنفه هل ينجس أم ال ؟ عن رجل كان يأكل طعاما فسقطت فيه قطرة :الثانيةالمسألة 
.عن صيب جاء مباء لرجل وقد أدخل أصبعه فيه ، هل ينجس أم ال ؟ :الثالثةالمسألة 

.، موجهان أيضا من نفس السائل للشيخ املذكور حتوى سؤاالن:الثانيةاللوحة-
عن حكم صيام من مرض من عينيه يف رمضان ، وحكم األيام اليت أفطر :المسألة األولى

. ؟فيها

.بالقصيبة  بزاوية سيدي البكري ، القائم عليها ، أحد أألحفاد ،  احلاج حممد بن سامل  - 1
، والبداوي 21حتت عنوان علماء توات ودورهم يف خدمة املرجعية الدينية الشروح واحلواشي والتقريرات ، ص 2015أفريل / 25أنظر أمحد بن حسان ، حماضرة مطبوعة ضمن أعمال اليوم الدراسي املنظم بفنوغيل يوم -2

ميد بكري ، بتمنطيط ، انتقل إىل مدرسة ملوكة فدرس على الشيخ أيب فارس ، حممد عبد العزيز البلباىل ، مث عاد لبلده متنطيط مدرسا ، أنظر عبد احلهذا بن سيدي احملضى ، فقيه أديب ، مهتم باألصول ، درس على يد والده 

.206النبذة ىف تاريخ توات ، مصدر سابق ، ص 

م  كان عمدة رقان قبل جميئ الشيخ موالي امحد الطاهري ، فقيه بارع ، خترج على يديه فقهاء  1951م  املتويف 1872حممد بن حممد املولود - 3
ا بالفقه آنذاك رفو كان هلم الدور بعده ىف النهوض مبهمة التعليم ، كمحمد امللياين واحلاج البشري ، من قصر أدمر ، واحلاج الطاهر البلبايل وغريهم ممن ع

م مبنطقة توات ، معلومات استقيناها من مقابلة ألحد أحفاده ، واملشرف على خزانة تيمادنني  عابدين امللياين ، بتاريــخ  م 12/02/2014يف بيئا
30 :18  .



النوازل التواتية الواقع والخصائص:        الفصل الثاني  

136

.1االسترباء ، ما احلكم الشرعيعدةامرأة زنت ومت العقد عليها قبل : المسألة الثانية
هل ربوى أم ال ؟ للشيخ حممد البكري بن عبد –القهوة –رسالة يف اجلواب عن النب :27

.الرمحان التنالين 

م  أمنوذج هذه 1955هـ 1375، ت نوازل الشيخ محمد عبد الكريم البلبالي: 28
.الدراسة 
بعنوان ، السيف القاطع والرد الرادع ملن أجاز يف نازلة للشيخ محمد باى بلعالم ، : 29

القروض املنافع ، وهى فتوى قدمية جديدة وقع فيها أخذ ورد يف السنوات األخرية حول حكم جريان 
يز الربا  يف التعامالت البنكية من عدمه مما ارتبط بالقروض ذات الفائدة ، فكانت الفتوى ردا على ا

وشروطها ، كما حتدث عن مفهوم الربا وواقع تعامالت البنوك ، مث رد صدرها بتحديد مفهوم الفتوى 
مبجموع أدلة عشر ، وختمها مدعما وجهته ببعض فتاوى لبعض علماء اجلزائر ، واملصنف مطبوع 

.متداول  
ا النماذج من النوازل جيديف ما تعاجله هذهناظر احلاصل للو  اختذت طابعا خمتلفا ، منها موضوعا

.من الدواعي اخل ...، ومنها ما هو شخصي2موضوعي ما هو 
للشيخ " من هذه املؤلفات من جاءت يف طابعها املوضوعي مؤلف الرسالة يف نازلة يهود توات ف

املغيلي رمحه اهللا ، ومؤلف حتلية القرطاس بالكالم على مسألة تضمني اخلماس ، للشيخ حممد بن أب 
إفهام املقتبس بثبوت التحبيس خبط احملبس ، للشيخ حممد بن هـ ، ومؤلف ، 1160الزموري ، ت 

عبد الرمحان بن عمر التنيالين ،  ورسالة املغارم املؤسسة على أصول االستنباط ، للشيخ عبد الرمحان 
وفتوى الربا هـ ، وفتوى حكم النب أربوى أم ال ؟ وفتوى حكم التبغ 1160نتوري ت بن إبراهيم اجل

، ومنها ما ميزه طابع الشخص وهو الغالب كفتاوى أىب زيد إىل غري ذلك يف األوراق النقدية 
والزجالوى واجلنتورى ، وحممد عبد الكرمي البلباىل ، ومنها ما مجع بني الفتوى والقضاء يف جمال 

.األحكام كغنية املقتصد السائل 

.املخطوطات ، خبزانة ا أبناء امللياين بتيمادنني ، رقان - 1
ا ما - 2 تمع بإحلاح ، أنظر ، حممد جرادي ، حبث النوازل املوضوعية ، املراد  جاءت جوابا عن مسألة واحدة عرضت على الفقيه ، أوطرحت يف ا

.223، ص مصدر سابقبعنوان ،  النوازل التواتية منهجها وخصائصها ، منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
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مجهولةنوازل تواتية محلية مظاهر : نيثاالفرع ال
هولة ، تلك النوازل النوازل مرادنا ب لكنها الداخلية أواخلارجية التواتية احمللية املوجودة يف اخلزائن ا

نتيجة ، عرفها املخطوط ، منها البشرية ومصنفيها ، لعوامل عدة أجمهولة من حيث معرفة امسها 
ر ومنها نتائج وأمطاللظروف املناخية من حرارة شديدة جةكالضياع نتي،اإلمهال ، ومنها القاهرة 

اخل من العوامل ليس هذا حمل ...م 1900االستعمار الفرنسي الذي عرفته املنطقة منذ سنة 
حىت بقى يف أن يتم التعرف على ماويبقى األمل معقودا على الباحثني واملهتمني .استقصائها 

. نصوصهااملسح الكامل هلذه املخطوطات واملقارنة بني الوصول ملرحلة 
: ما يلي ، األمثلة على ذلك من و 
قصر  ، حملي ، جمهول املؤلف خمطوط خبزانة الشيخ عبد اهللا البلبايل ، بنوازل الظهار واإليالء: 1

.كوسام 
خبزانة آل ااملؤلف ، نسخة منهةنوازل خاصة باملعامالت املالية ، جمهولا، وواقعهنوازل فقهية: 2

.أوالد اسعيد ، تيميمون قصر اجلوزي ب
خمتلفة ، مبتورة األول واآلخر ، نسختها خبزانة آل ، وهي نوازل يف قضايا حملية نوازل فقهية: 3

.215اجلوزي بأوالد اسعيد ، تيميمون حتت رقم 
.، خبزانة ملوكة حسب الفهرسة القدمية للخزانة أسئلة وأجوبة: 4
.للخزانة خبزانة ملوكة حسب الفهرسة القدمية ، نوازل الضرر والبنيان: 5
غسل األموات ، نسخة منها خبزانة احلاج ابن مالك بدايتها بيان شروط نازلة في غسل األقارب: 6

.بأقبلي بأولف 
َوَال ﴿:، حتوى مخسمائة ورقة بداياته قوله تعاىلنوازل بعنوان  مجموعة من النوازل الفقهية: 7

نسخة منها خبزانة 1﴾َما َقْد َسَلَف ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتاتَنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمْن النَِّساِء ِإالَّ 
.احلاج ابن مالك بأقبلي بأولف 

، بدايتها مسائل النكاح ، حتوى ثالمثائة ورقة باخلزانة املذكورة نوازل فقهيةنوازل بعنوان : 8

.22/  النساء - 1
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دري ما ، اليالرقادينوازل بزاويةمؤلف مبركز أمحد بابا ، بتنبكتو بدولة مايل ، حتت عنوان : 9
حيمل رقم اجلرد ب قاسم بن علي التوايت  الربمايت ، اسم مؤلفه ، وناسخه حممد بن عمر بن أبو ال

.1صفحة 57، وعدد صفحاته 4066

، جمهولة املؤلف ، مبتورة األول واآلخر ، نسخة منها خبزانة القصيبة نوازل تتعلق بالصالة: 10
.بأنزمجري 

كالشيخ عبد اهللا البلبايل وحممد السامل بن عبد اهللا مجموعة نوازل حكم بها القضاة التواتيون: 11
وحممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق ، نسخة منها بالزاوية البكرية ، زاوية سيدي البكري ، غري 

.واضحة اجلامع 

خارجية نوازلية مظاهر مؤلفات : الفرع الثالث 
من خارج املالكية لفات النوازلنيمؤ هو موجود يف خزائن علماء النوازل التواتني من مانعين بذلك 

اإلقليم التوايت اليت بالشك كانت أحد مصادرهم يف الفتوى ، مما مشل حواضر علمية خمتلفة ، كبالد 
وع هو حمقق مطبومن تلك النوازل ماوليبيا ، وغريهم من احلواضر ، ، شنقيط ، واملغرب األقصى 
: مبا يلي هلذا النوع من املؤلفاتومنثل متداول ومنها من اليزال ، 

.2نوازل الشيخ باي بن عمر الكنتي1-
، باي بن عمر الكنىت ، وهي نوازل حوت مسائل العقيدة وأحكام أبواب النوازىل للشيخ األزوادي 

الفقه املعروفة من طهارة ، كما تناولت أحكاما شرعية يف البدع واألعراف املخالفة للشرع مما كان 
تمع آنذاك ، وتقع هذه النوازل يف ثالث جملدات ، حبسب النسخة الىت اطلعنا عليها خبزانة  عليه ا

رمحه اهللا بأولف ، كما اطلعنا على نسخة أخرى حديثة الكتابة خبزانة الشيخ سيدى عبد الشيخ باي 
. اهللا البلباىل بكوسام 

ف أنظر حبث ملبارك جعفري وكمون عبد السالم ، بعنوان ، ماهية املخطوطات التواتية يف خزائن غرب إفريقيا من خالل دراسة عينة ، جملة رفو -1
.335ص مصدر سابق ، م 2013، ديسمرب 02العدد 

من صاحب التصانيف املفيدة ، له، تغلغل يف قبائل الطوارق، ، تتلمذ على يد والده عمر وأخيه األكرب املقلب بابا الزين م 1865املولود سنة - 2
.56–54هـ أنظر جاج أمحد الصديق ، من أعالم الرتاث الكنىت ، مصدر سابق ، ص 1348ت تالمذته حممد بادى الكنىت املشهور ، 
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، للشيخ حممد املختار الواليت الشنقطي ، نسخة منه باخلزانة البكرية ، زاوية نوازل القصري2-
.سيدي البكري 

قيطي ، نسخة منها خبزانة أهل موالي سيدي حممد بن محى اهللا التيشيت الشننوازل الشريف3-
.اعلي بأوالد ابراهيم ، تيمي 

ورقة برفوف خزانة الشيخ مائةحتوى منها ألبو عبد اهللا حممد بن سحنون ، نسخة أجوبة فقهية4-
.1عبد اهللا البلبايل بكوسام

، يف اثنيت عشرة ورقة نسخة منها خبزانة احلاج ابن مالك بأقبلي بأولف نوازل ابن رشد5-
، نسخة املغرب يف فتاوى إفريقيا واألندلس واملغرب واجلامع ، املعيار املعرب نوازل الونشريسي6-

.2فيها برتمنه خبزانة البلبالني مبلوكة ، حتوى ثالمثائة ورقة ، 
، حتوى مخسمائة وأربعون ورقة ، خبزانة 3الوهاب البغدادينوازل أبو محمد القاضى عبد 7-

.البلبالني ، بقصر ملوكة 
.، حتوى مخسمائة ورقة خبزانة البلبالني ، للقلشاين أبو حفصمجموعة من النوازل في الصالة8-
.خبزانة البلبالني ، البن فرحون املالكي ، حتوى مأئة ورقة مسائل من النوازل9-
املوسومة بنوازل األحكام فيما نزل باملفتني من القضايا واألحكام ، ة، املشهور البرزلينوازل 10-

.حتوي ألفا ومخسمائة ورقة خبزانة احلاج ابن مالك بأقبلي بأولف انسخة منه
، أبوعبد اهللا بن عبد الرمحان ، نسخة منها حتوي ثالمثائة ورقة خبزانة احلاج ابن نوازل الحطاب-11

.مالك بأقبلي بأولف 
، ملؤلفها عبد اهللا بن حممد بن املختار بن أيب األعمش، وهي مسائل أجوبة على النوازل-12

هللا البلبايل بكوسام ، أغلبها يرتبط مبنطقة تندوف وما جاورها ، نسخة منها مبأئيت ورقة خبزانة عبد ا
.ونسخة أيضا خبزانة احلاج ابن مالك بأقبلي بأولف 

، نسخة منه خبزانة القصيبة بأنزمجري 1هـ 1085حملمد بن ناصر الدرعي ت األجوبة الناصرية-13
.، مبتورة اآلخر 

.41ص م وزارة االتصال والثقافة ، اجلزائر  ، 1999بشار قويدر ، وحساين خمتار ، فهرس خمطوطات والية أدرار ، ط ، در أنظر - 1
.131أنظر فهرس خمطوطات والية أدرار ، املصدر السابق ، ص - 2
.املرتمجة له هـ لكننا مل نعثر له على هذا املصنف يف اجلمل422املالكي املشهور ، صاحب التلقني ت - 3
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النوازل التواتيةخصائص: المطلب الثالث
ما يستلزم ، إن مسات املكان والزمان والدواعى من أسباب التلون واالختالف بني نوازل احلضائر 

:، وذلك ما حناول إبرازه يف الفروع اآلتية معرفة ما ختتص به نوازل حاضرة توات 

التنوع : الفرع األول 

ااتضحالنوازل التواتية ت اإلشارة إليه أثناء تعريفبناء على ما سبق الختتص باإلجابة على أ
بل –عليها االختصاصت السمة الغالبة وإن كان-فقط التوايتاألسئلة الناشئة من قضايا اإلقليم

تتعدى إىل نوازل وقعت خارج اإلقليم وأجيب عنها من داخل اإلقليم ، ونوازل من داخل اإلقليم 
ا متعددة قد ترتبط أن، كما طلبا للبيان الشرعي من خارج اإلقليم، لعلماء ورفع أمرها  موضوعا

مبسألة خاصة ، وقد حتوي مسائل متعددة يف كل أبواب الدين ، وقد ختتص مبسائل احلكم الشرعي 
العملي ، وقد يكون سبب التأليف شخصي وقد يكون غري ذلك ، مما جيعل هذا التنوع يف حد ذاته 

:ميكن تقسيمه إىل ما يلي و خيتلف ، 

 وجواب النازلة سؤال من حيث مصدر التنوع

التنوع من حيث جيد خاصية ، مما استطعنا حصرهإن الواقف على هذه النوازل مما أشارنا إليه 
تمع املستفتنيمصدر السؤال ، فتارة جتد  تلك املسائل عَ ، ما َنو وخمتلف طباقته احمللى من عموم ا

م ،  مجيع صوصا إذا أدركنا خاصية للمفىت التوايت من متثيل ختنوع جماالت نشاط األفراد واهتماما
ا إما القاضى أوالفقيه أوالشاهدالسلط ،  تمع با إىل غري ذلك من التسميات الىت ، فكل قضايا ا

تمع احمللى على القائم حبل قضايا احلياة  تمع من خالل وبناء على ذلك، يطلقها ا ظهر أثر ا
عملة ، كلفظ الوزيعة ولفظ املاجل ولفظ الفقارة والساقية وأجتازوات الطني ، املصطلحات احمللية املست

كما جند ألفاظا عامية حملية مستعملة ، كلفظ شاط ، مبعىن مازاد اخل ،  ..ومصطلح اخلماس واخلراص 

لشيخ عبد القادر الفاسي غريمها ، وعنه أخذ علماء كر منهم ابنه أمحد اأبوعبد اهللا املعروف بابن ناصر الدرعي ، فقيه قدوة ، أخذ عن والده و - 1
، 1الزكية ، مصدر سابق ، جهـ أنظر خملوف ، شجرة النور 1085شيخ املهدي الوزاين ، ت الالوارث ، له فتاوى يف الفقه ، منقول بعضها يف نوازل 

.313ص 
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اخل من املصطلحات احمللية ، والىت تعكس ...، ولفظ أقدحيات وأزليفات ، ولفظ التليس والغرارة 
.وثقافة املستفىت ، كما حتدد نوعية اهتماماته مستوى 

أعىن خارجي فقد ، جند مصدر السؤال أحيانا غري حملي ، وإىل جانب مصدر السؤال احمللي 
يصدر عن حكام ومسؤولني يف جهة أخرى غري توات كسؤال سلطان كانو الشيخ عبد الكرمي املغيلي 

كسؤال سعيد من خارج اإلقليم  ما جيب على املسلم من اجتناب الكفار ، وقد يصدر من العلماء ، 
ئل عنها أحد قضاة املنطقة ورسالة املغارم اليت كان الساقدورة اجلزائري للشيخ أمحد بابا التنبكيت ، 

برسالة حتت عنوان ، هـ 1160ت املزمري أبحول احلكم الشرعي يف أصول اهلاربني ، وجواب ابن 
حتلية القرطاس بالكالم على مسألة تضمني اخلماس اليت طرحها عليه العامل عمر بن حممد املصطفى 

ء لواجب البيان إدراك العامة كذلك اخل من هذا التنوع الذي يدل إىل جانب إدراك العلما...الكنيت 
تمع التوايت مبدى أمهية السؤال  دي يما ينزللبيان حكم الشرع فواخلاصة يف ا يف جمتمع ارتبط 

.منذ القدمي اإلسالم

 التنوع من حيث سبب الوضع

احلامل على وضع سبب الالحظ أن لياليت أشرنا إليها النوازل التواتيةمظاهر أمثلة يف إن املتأمل 
، ختص فردا فهناك ما سبب وضعه أسئلة فردية ، متنوع السببن أيعىنما، غري متحد تلك النوازل 

الواردة إىل الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلى رمحه اهللا اليت ورد يف كاملسألة قضية خاصة ،أو 
ألمراء يتخذهم اليهود أخالء مقدمتها ما تقولون يف مسألة قبائل الصحراء حيث التناهلم أحكام ا

م يف قصورهم  م وينزلو م باخلالئف فيأوو ورد يف السؤال من وصف أعمال هذه اخل ما....ويلقبو
بصفة سألىن سائل عما جيب فيها ملستفىتاجاء ذكر، القبائل ، وهي مسألة خاصة وجهت للشيخ 

، مث ورد على سؤال آخر زية والصغار على املسلمني من اجتناب الكفار وعما يلزم أهل الذمة من اجل
فيما عليه يهود بعض األقطار من منع اجلزية وإظهار العزة بقوم كبار ، وكلها أسلئة خاصة مندرجة 
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فكان ذلك ، 1عمال اليهود ومن واالهم أيفحتت موضوع واحد يتعلق بطلب بيان احلكم الشرعي 
.هذه الرسالة املغيلي سببا يف أن يضع الشيخ الواقع لليهود ومن واهلم 

النوازيل حممد عبد الرمحان لشيخه من قبل الغزراوي هـ 1441سنة املوجهة ومن هذا النوع النازلة 
.اجلنتوريالشريفبن احلاج حلسن

أنتقل أهلها إىل األسفل ، مث بلدة يغزر بتيميمون ، حصل حول ساقية ببنزاعوهي مسألة خاصة 
ا حصل النزاع بينهم وبني غريهم  فتوجه الطالب املذكور لشيخه ، مما ارتبط باألرض املتعلقة 

.2مستفتيا وأجابه 

اجلهة القضائية ، وهذا ما اتضح يف نوازل غنية املقتصد استشاراتوقد يكون سبب الوضع 
السائل ، اليت هي حاصل مجع  الفتاوى الشرعية املنتقاة من السجل القضائى ، للقاض عبد احلق 

كما هو كما ميكنها أن تكون خمتلطة  البكري وأجوبة خمتلف علماء توات يف قضايا شرعية ،  
ي حاصل فتاوى الناس اخلاصة واستشارة القضاة يف نوازل اجلنتوري ، اليت هالشأن أيضا

، ومن ذلك فتاوى البلبايل أمنوذج هذه الدراسة ، عبارة عن أجوبة ألسئلة ومراجعات العلماء 
.طلبا حلل اإلشكاالت الفقهية وجهت له وأسئلة وجهها لشيخه 

 التنوع من حيث الموضوع
دروس فالجندها على وترية خاصة حتمل مصنفا مما مييز نوازل توات تنوعها من حيث املوضوع امل

، والفكرية العقائدية واللغوية حىتجامعا لكل األبواب فقط وإمنا قد يشمل املصنف مجيع األبواب 
مصنفا حيوي مسألة كما جند وإن كانت هذه األبواب من غري األحكام الفقهية العملية قليلة فيها ،  

.خاصة يف باب أو موضوع خاص 

.2أنظر حممد بن عبد الكرمي املغيلي ،ما جيب على املسلمني من اجتناب الكفار ، مصدر سابق ، ص - 1
د ، ، ص خمطوط مبكتبة آل اجلوزي بأوالد سعيد ، تيميموناألوىل ألحد شروح خمتصر خليل ، جمهول املؤلف ،أنظر نص النازلة  يف  ظهر ، ص - 2

.ت 
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فمن أمثلة عموم األبواب الفقهية نوازل الغنية ، ونوازل اجلنتوري ، ونوازل الزجالوي ، ونوازل 
اخل من ذلك النوع ..البلبايل غاية األماين ، ونوازل البلبايل ، حتفة اللبيب احلليم ، منوذج دراستنا هذه 

.املستمر إىل الزمن املعاصر عند علماء توات 

ات ، بتو املعاملة اليت عرفها النشاط الزراعي ، اس مَّ مسألة تضمني اخلَ اصة ومن أمثلة املسائل اخل
وكذلك نازلة معراج الصعود إىل نيل حكم جملوب السود أوالكشف والبيان عن حكم جملوب 

ونازلة التحبيس يف املغارم من قبل قضاة اإلقليم ، السودان ، ورسالة املغارم املتعلقة ببيع أصول اهلاربني 
ذا التنوع إىل الزمن املعاصر كنازلة القروض البنكية للشيخ احملبس ،خبط  باي حممد واستمر احلال 

.رمحه اهللا بلعامل 

الواقعية : لفرع الثاني ا

، ميتزج توجه للمفىت بعد احلدوث الفعلي على خالف الفتوى بالضرورة ن النوازل مسائل واقعية إ
.فيها التنظري بالتطبيق 

ظهر يف هذه النوازل التواتية مدى تفاعلها ووعيها بعدم اخلوض يف املسائل االفرتاضية ذا يو 
كل مسألة الينبين " واقع قول الشاطيب رمحه اهللا فكان شعارها عن واقع مهوم ساكنتها ، ة البعيد

.1عليها عمل فاخلوض فيها على خالف مقصد الشرع 

، ون أهل توات يف القدمي إىل زمن االستعمار الفرنسي نظام اجلماعة وملا كان النظام املنظم لشؤ 
.حبكم عامل بعد املنطقة آنذاك عن مراكز العمران وعواصم الدول ، كان التنظيم إقليميا 

مبا عرف جبماعة يف تسيري األمور وشيوخ القبائل واستمر هذا التمتع باحلرية من قبل املشايخ 
إىل مطلع ، خل خارجي من قبل الدويالت اليت قامت يف املغرب هنا وهناك دون أى تداملسلمني ، 

ومع ، أيضا نفوذ الدولة املوحدية وأثر إمارات بين مرين ولوصإىل حنيالقرن السادس اهلجري ، 

.31ص ، 1يف أصول الشريعة مصدر سابق ، جأنظر الشاطيب ، املوافقات - 1
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، دون فقط ط لَ بقى يف جانبه املادي من حيث اإللزام بدفع اإلتوات هلذه السُ خصوصية هذه الفرتة
.1املغرب األقصى سالطنييف تسيري شؤون اإلقليم ، وهكذا الشأن مع منها مباشر تدخل 

واستمر األمر إىل كان حمدودا والتولية يف الغالب حتكمها الوراثة املرتبطة بالعائلةاألثر  ومعناه أن 
ن كانت هذه وإ، الرمحان البلبايل والية القضاء للشيخ عبد العزيز البلبايل املتوىل األمر بعد أبيه عبد 

لتلك كون غرضها املواالة ييف ظاهرها التعدو أن لألمراء والسالطني البعيدة عن اإلقليم التوليات 
.-واهللا أعلم -.الاحلكم والتحكم املباشر حبكم بعد اإلقليم عنها األنظمة احلاكمة ، 

تمع التوايتوهكذا جند األمر مستمرا األثر ترك يف االختصاص بالتسيري واإلشراف على شؤون ا
يف تاريخ اخلالفة يف جمال القضاء من عامل إىل عامل إىل دخول االستعمار ، بل إىل ما بعد دخوله ، 

هـ 1374العالمة الفقيه ، الشيخ سيدي عبد احلق ت وهو م ، 20هـ 14يف القرن إىل آخر قاض 

إذا صح هذا - ، ميتاز بتعدد االختصاصات كان ن العامل النوازيل التوايت  ا جتدر اإلشارة إليه أممو 
تمع الدينية والدنيوية والسياسية املثل، مي-التعبري  ،رجع املعتمد يف مجيع قضايا ا

يشرف عليه العامل توثيقا بالزمام ،باملصطلح احمللي مما يسمىالفقارة االقتصادي مثال ،لُ جِّ فسِ 
.وحفظا 

يف ميثل حبق سلطة تشريعية من حيث اإلجابة على القضايا وإجياد احللول هلا ، كان كما  
، واملعامالت وفق قواعدها الشرعية اإلشكاالت املتعلقة بأداء العبادات على الوجه الشرعي الصحيح 

.املضبوطة 
، وحىت املعامالت املائية ن الزوجية والقضايا االجتماعية الشؤو مفزع املتخاصمني يف وهو أيضا 

ا ، كالنزاعات اليت حتدث أحيانا بني  أرباب الفقارة ومالك املاء فيها والغرس والبناء يف  وما ارتبط 
- السواقي –، وما تبع ذلك من نزاعات على جماري املياه هاحرمي

.7-6أنظر فرج حممود فرج ، إقليم توات ، مصدر سابق ، ص - 1
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ةهيئمستشارا يفغالب األحوال إما قاضيا أوعضوا من حيث كونه يفلقضائيةهو السلطة اكما 
.القضاء 

للمتغريات الزمنية واملكانية لبيئتهم استجابتهمأولئك األعالم النوازليون مدىوبذلك عكس
.وقضاياها املتجددة دوما 

تمعالرتباطهاالواقعية ، التواتية على هذه النوازل تأضفحبق عوامل  ترمجته ا مم، احملليبقضايا ا
تمع التوايت يف مجيع جماالت حياته أبعدت عن الفرد التوايت احلرية الدينية كما ،  أعراف وعادات ا

أكسبته طمأنينة ويف الوقت ذاته، يف ظل عدم وجود قضاء رمسي تابع لنظام معني جتاه ما ينزل به 
. بقدرة الدين اإلسالمي الذي يعتنقه على املواكبة واحلضور 

: به لالتمثيما ميكن ، هلذه الواقعية والدليل على ما ذكرناه 

تمع التواتطرحها الواقع املتعلق بفئة مسألةنازلة يهود توات ، فهي -01 اليهود وهم ىمن فئات ا
تمع التوايت على وما تركوه من أثر وتأثريالوافدين على اإلقليم املستوطنني له  ، مما استدعى آنذاكا

، خصوصا وقد أصبحوا نافذين ، متيزهم عالقات خاصة مع أرباب الشوكة الشرعي بيان احلكم 
تمع التوايت املسلم والسلطان  . يف ا

تمع التوايت آنذاك وحكم الشرع يف ما أحدثوه فهي إجابة ختتص  من بواقع فئة اليهود يف ا
أما بعد فقد سألين بعض األخيار عما جيب على :نص بتصرفات ، وجاءت مقدمة هذا اجلواب

أهل الذمة من اجلزية والصغار وعما عليه أكثر يهود هذا املسلمني من اجتناب الكفار وعما يلزم 
الزمان من التعدي والطغيان يف التمرد على األحكام الشرعية بتولية أرباب الشوكة أو خدمة السلطان 

1.

تمع ، من مسائل النزاعات املرتبطة بالبساتنينوازل اجلنتوري ، مظهر -02 وخالفات لقضايا ا
ا اخلرَّ  ا ، ومسائل الفرائض كمسألة من الوراث له ، هل يصرف ماله جلماعة اصني العاملني  مع أربا

زاوية سيدي البكري أنظر حممد عبد الكرمي املغيلي ، رسالة إىل كل مسلم ومسلمة فيما جيب على املسلمني من اجتناب الكفار ، خمطوط  ، خبزانة - 1
.01ص . 
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ليصرف يف املصاحل العامة كبناء مسجد وقنطرة يف ظل غياب الوارث الشرعي من بين آدم ، املسلمني 
.؟ املسلمني املنتظم بيت مالوهو

ومن ضمن ذلك مسائل الشهادة كمسألة نقل شهادة الشاهد احلاضر يف البلد إىل القاضي بدون 
تمع التوايت ...احلضور الفعلي  1.اخل من القضايا املتحركة املتصلة با

أيب زيد التنالين ، مشلت أحكام العبادات بدأها مبسألة من صلى يف أجوبة نوازل غاية األماين -03
، مته من مملوكه أيزوج ن كمسألة من أراد أ،  يف الكعبة فرضا ، وذكر فيها مسائل األنكحة الواقعة 

.فهل يكفي إشهاده على ذلك وإن مل يرمها الشهود ؟ ، أوبنته من رجل 

ت مع التوايت كمسائل مياه الفقارة والغصب والشركة كما حتدث فيها عن أحكام معامالت خاصة با
.اخل ...

نازلة خاصة يف موضوع ، بيع الثمر على رؤوس النخيل قبل بدو صالحه ، وهي مسألة ترتبط -04
باملعامالت املتعلقة حبياة الفرد التوايت ، فقد جاء يف هذه النازلة اليت وقفنا عليها خبزانة أبناء امللياين 

إىل الفقيه حممد بن ابا احلاج ،الطالب حممد عبد اهللا امللياين واملوجهة من قبل الفقيه بتيمادنني ، 
ص خنلة بقصعتني مترا ، ، يسئله عن معاملة وقعت بني رجلني ، حاصلها ، أن رجال خرَّ 2التيلوليين

كما له أن وخري البائع يف الثمن إما معجال أومؤجال إىل وقت اجلذاذ ، املعلوم لدى أهل املنطقة ،  
يدفع نصف الثمن اليوم إو إىل نصف أكتوبر ، مع العلم أن دفع الثمن يكون حسب سعره وقت 

.3التعاقد أوما وقف عليه سعر السوق يف شهر أكتوبر 

. ، د ، ت ..انظر نوازل اجلنتورى ، مصدر سابق ، ص  -1
، مث انتقل إىل املركز العلمي متنطيط  ، فدرس على يد هـ  ، بدأ دراسته  مبسقط رأسه ،  تيلولني1305حممد بن احلاج التيلوليين ، املولود سنة - 2

خزانة من أعظم اخلزانات وأمجلها بتوات ورثها عن عمه الفقيه احلاج الشيخ موالي أمحد الطاهري ، ترك وأخالقهالشيخ حممد الصاحل ، أشاد بعلمه
ا من القاهرة ، موالي أمحد الطاهري ، نسيم النفحات ، مصدر سابق ، ص أنظر .م 1977هـ 1397تويف سنة حممد بن سيد جعفر الذي قدم 

164.
.نني ، رقان ادامللياين بتيم، خبزانة أبناء أنظر املخطوطة - 3
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تمع ،النخيل ختريص والناظر جيد الواقعية واضحة من حيث عملية ا أناس يف ا اليت اختص 
مما مسى بالقصعة ،أحد وحدات امليزان التوايت احمللي خمني ، كما جند فيهااحمللي ذو اخلربة باحلرز والت

.من األوصاف الدالة على احمللية غري ذلك اىلواملعرب عنها بتوبر ..أكتوبر ووقت قطع التمر 

التواتي جرى به العمل ماها علىاعتماد: الفرع الثالث 

يالحظ يف بعض املسائل خمالفتها ملا هو مشهور يف من هذه النوازل إن املتتبع ملا خلفه احلظ 
، استنادا ملربرات واقعية الالتأثر مبا جرى به متاشيا مع ما مت به عمل القضاة واملفتني باإلقليم املذهب 

.العمل يف حواضر علمية أخرى 

ي ، وباألخص املدرسة ما جرى به العمل كأصل مستقل من أصول االستنباط يف املذهب املالكو 
: املالكية املغربية ، له إطالقات عدة 

ا لدى العلماء -  .األقوال الراجحة املعمول 
ا العمل مما يعرف بالعمليات اليت يكثر احلكم -  الكتب املختصة يف بيان املسائل الين جرى 

ف فصول األحكام للباجى مصنضمن ذلك يدخل ، و ا يف احملاكم  ، كمصنف العمليات للفاسي 
هـ ومصنف أبوالعباس أمحد بن القاضى ت 829هـ ومؤلف حتفة احلكام ، البن عاصم ت 474ت 

هـ نيل األمل فيما بني األئمة جرى العمل ، إىل غري ذلك من املصنفات املشتهره باالهتمام 1025
.ذا األصل 

، 1ل إىل القول الضعيف رعيا ملصلحة األمة العدول عن القول الراجح واملشهور يف بعض املسائ-
حبكم استقرار الفقهاء على هذا املفهوم ، استعمالنااملراد يف تطبيقات املصطلح عند وهذا املعىن هو

وهو املقصود يف استعماالت النوازليني بتوات ، تراهم ينصون على أن مثل هذا العمل يقدم على 
.ائل كما سوف يأتى حتديد ذلك املشهور كما جاء يف غنية املقتصد الس

ل واضح يف عمل قرطبة ، مث ظهر يفوأصل العمل اختصاص املدرسة املغربية ، ظهر بشك
اخل ، ومن تلك األنواع ما ميكن ..غريها من املناطق ، فصار يعرف العمل الفاسي ، والعمل السوسي 

أن يسمى بالعمل التوايت ، والوقوف على جزء بسيط من الرتاث النوازيل الذي تركه علماء احلاضرة 

.181أنظر عمر اجليدي ، مباحث يف املذهب املالكي باملغرب ، مصدر سابق ، ص - 1
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مدارك متعددة ، التواتية ، يظهر جبالء قوة اعتبارهم له بانفرادهم مبسائل خاصة بإقليمهم بناء على
تمعات املتغرية ، اهتمام ا وحتت عمل التخريج واالستنباط من أجل مالحقة التطور الزماين وأعراف ا

م إىل تقدميه على مشهور املذهب عند التعارض ، فرتاهم يعتربون حكم احلاكم توصلواستفادة
.1املذهب منقوضا إذا خالف ما جرى به العمل ، كما يقدمونه على املشهور يف 

ولضبط ما جرى به العمل وضع العلماء عامة له شروطا ، كما اختلفوا يف األخذ به من عدمه ،  
كما مت تقسيمه إىل مطلق وخاص ، وتطور لديهم إىل أن أفردوا له كتبا ليس هذا حمل بسط الكالم 

.2عنها 
تلفة يف الزمان واملكان ، اقتضى تنزيل األحكام على الوقائع خيتلف اختالف املنزالت املخملا كانو 

.عند علماء املدرسة املالكية املغربية جرى به العمل ذلك أن ينشأ أصل ما

أهل األندلس ، وكذلك األمر لتوات ، مما يصح خاص بفعرف العمل اخلاص بفاس ، وعرف عمل 
من العمليات املستمرة واملختلفة اختالف الزمان واملكان أن يسمى العمل التوايت ، إىل غري ذلك 

. والوقائع 

جمسد يف املذهب املالكي منذ نشأته حبكم املرونة والواقعية ، وألن مؤسسه مالك وأصل العمل 
.3رمحه اهللا كان عمليا يركز على الفتاوى والتخرجيات مما جرى به العمل 

عليه العمل عند ملدينة من حيث أن اإلمام مالك رمحه اهللا قدم مابعمل أهل اهذا العمل أثر توقد 
.تعارض األدلة 

.عليه العمل راعى ما عمل به املفتون والقضاة عند تعارض األقوال وما

لعمل عند املغاربة راعى ابة والتابعون وما اعتمدوه ، فإن اأفىت به الصحوإن راعى عمل املدينة ما
.من حيث املصدر واالستمرار، مع فارق بني العملني يف إقليم ماالقضاة واملفتونما عمل به 

.97كوسام ، ص أنظر كمثال على ذلك ، ما ورد يف الغنية ، خمطوط خزانة سيدي عبد اهللا البلبايل ،- 1
.وما بعدها 181ص .سابق  ، يف حمور خاص الصدر املرب ، غاملذهب املالكي يف املالبيان يراجع يف ذلك ، مباحث يف ملزبد من - 2
.68أنظر ، حممد دباغ ، املذهب املالكي ، مناهج ومصطلحات ، مصدر سابق ، ص - 3
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، ونوازل مثال ولقد شهد هذا األصل أثرا معتربا يف نوازل التواتيني ، واملتتبع لنوازل الشيخ أبوزيد 
اخل من ..ئايل من القضايا واملسائل ، واجلواهر اللتابتو الزجالوي ، وغنية املقتصد السائل يف ما حل 

.جيد األمر جليا من أول وهلة ات بتو املصنفات النوازلية 

: بهمنثلمامظاهر ذلك ومن 

البائن بينونة من باب الطالق يعديف باب الطالق ، خملية ، بأن لفظ حمرمة إفتاء علماء توات1-
.صغرى

ذا ، وممن  يف بيان احلكم يف من قال لزوجته الشيخ حممد بن عمر التنالين ، ملن سأله أفىت 
فأجاب إن مل يتقدم طالق للزوج يف ، أن حتل أمي وأخيت أوبنات أخي خملية حمرمة والحتل يل إال

ا حتل له  .1" بعد عقد جديد زوجته املذكورة فإ

نوازل الغنية يف جاء يفما، وقد أكد هذا االنفراد واملخالفة ملشهور املذهب يف هذه املسألة 
، مجعا بني األقوال ومراعاة مسألة ألفاظ الطالق إن لفظ احلرام أواحللف باحلرام يفيد طلقة بائنة

.مقاصد اإلنسان التوايت يف ألفاظه 

فالذي جرت به الفتوى : "يف الغنية اهللا ارمحه، سيد احلاج وابنه عبد العزيز الشيخ البلبايل قال 
وجلهل العوام وعـدم قصدهم سوى التشديد ، من شيوخنا فيه لزوم طلقة بائنة توسطا بني األقوال فيه 

.2" ، واملشهور يف املذهب لزوم الثالث 

المطلقة باألشهر فقط دون األقراءاعتبار عدة -2
وبعد فما أفتيت به من عدم تصديق املطلقة اليت ..:شورىورد حتت عنوان ففي نوازل الغنية ، 

ا يف أقل من ثالثة أشهر معتمدا على قول اإلمام ابن العريب هو احلق الذي  حتيض يف انقضاء عد

.03أنظر ، عبد الرمحان بن عمر التنالين ، غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنالين ، مصدر سابق ، ص - 1
.96، مصدر سابق ، ص فيما حل بتوات من القضايا واملسائل أنظر غنية املقتصد السائل  - 2
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الينبغي العدول عنه والالتعريج على غريه ، وإذا كانت حالة النساء يف زمن ابن العريب على ما وصفه 
ن فما ظنك بنساء ز  .1ماننامن قلة أديا

عادة : القائل قول القاضي ابن العريب رمحه اهللا تأثر بيف هذه املسألةمن اجته هذا االجتاه منهم و 
مرة واحدة يف الشهر ، وقد قلت األديان يف الذكران فكيف بالنسوان ، فال أرى احليض النساء عندنا 

سار ماكما وجد مستندا له يف 2أن متكن املطلقة من الزواج إال بعد ثالثة أشهر من يوم الطالق
: عليه العمل يف فاس ، حسب ما قرره الفاسي يف منظومته املختصة مبا جرى به العمل بفاس قائال 

3مث املطلقة ذات األقراء    ثالثة تعتد شهرا شهرا 

: هـ يف الميته ، حيث يقول 912وممن سار يف فلك العمل الفاسي ، اإلمام الزقاق ت 

4ال يف اعتداد بأشهر      وتاريخ تسجيل وشبه حتصَّ وذات قروء 

ملخالفته للنص الشرعي ، غري مسلم عليه ذمؤاخجيده يف هذه املسألة العمل عتبار ملتأمل يف اوا
بِأَنـُْفِسِهنَّ يـَتَـَربَّْصنَ َواْلُمطَلََّقاتُ ﴿:يف قوله تعاىل الذي الحيتمل غري ما يقتضيه العدد الواضح 

.5﴾.....قـُُروءٍ َثَالثَةَ 

رمحه اهللا يف بكالم ابن العريب املتأثرسوى القول بالعمل ، ، ملدرك بني يستندملاختيار فهو
.تدين النسوة يف األزمنة املتأخرة واقع تراجع ملبين على وااملوضوع ،

ة أن ادعت املرأفإذا، وإمنا باألشهرباألقراء أن كالمه رمحه اهللا اليفيد عدم االعتداد والواقع
لفساد الزمان ، مل تصدق من املدة املتعارف عليها ويف أقل ، القروء كملت يف ثالثة أشهر صدقت 

.120أنظر  غنية املقتصد السائل ، مصدر سابق ، خمطوط خزانة  املطارفة  ، ص - 1
م دار الكتب العلمية بريوت لبنان 2003هـ 1424، 3، مراجعة حممد عبد اللقادر عطا ، ط أحكام القرآن " أنظر القاض أبو بكر ابن العريب  - 2
.255، ص 1ج، 
ة املدينة املنورة ، ص ، داألمليات الفاشية من شرح  العمليات الفاسية ، خمطوط خبزان. أنظر أبو القاسم بن سعيد العمري - 3
.166هـ املطبعة التونسية ، ص 1303، 1لزقاق ، ط على المية احممد التاودي ، شرحأنظر - 4
.228/البقرة -5
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فال متكن من التزوج بدعواها يف ما ، اولو نادر وقلة األمان ، وإن كان املشهور تصديقها فيما أمكن 
حد يقول بإباحة تزوجها أن القروء مل تكمل فال أثالثة أشهر بءهو نادر ، وأما إذا أقرت بعد انتها

ا باألشهر  .1لتمام عد

مصنف احِ رَّ ومما يؤكد هذا التوجه الذي ينبغي فهم كالم القاض ابن العريب يف إطاره ، قول أحد شُ 
إليه هـ يف ما جرى به العمل معلقا على ما ورد من كالم ابن العريب املشار912المية الزقاق ت 

وتصدق يف ثالث أشهر فأكثر ، فإن مل حتض ثالث فال تصدق يف أقل من ثالثة أشهر : سابقا 
ا تعتد  مرات مل خترج من العدة ولو انقضت الثالثة أشهر ولو اعتادته كالسنة ، هذا مراده ، الأ

.2مجاعبثالثة أشهر وإن مل حتض كما ظاهر كالمه فإن هذا القائل به ومحله عليه جهل وخرق لإل

إن كالم ابن العريب رمحه اهللا  وجهته االحتياط لرباءة األرحام : ما جيعلنا نقول كخالصة لذلك 
الالقول املتغرية الفتوى بتغريه ، دعاه لذلك عامل فساد الزمان، املرتبطة مبقصد كلية حفظ األنساب 

.–واهللا أعلم –كما هو ظاهر كالمه رمحه اهللا القروءباالعتداد باألشهر وإلغاء 

استمر يف توات ه املسألةذيف هواملتصفح يف كتب النوازل جيد أن القول مبا ورد يف نوازل الغنية 
الطاهري يف للشيخ موالي أمحد ُكِتَب جواب  والدليل على ذلك ما جنده من إىل زمننا املعاصر ، أثره

جامع فتاوى الشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل ، الشيخ حممد من قبلم 20ي القرن الرابع عشر اهلجر 
مفادها ، مطلقة مبتوتة من ذوات احليض ، قبل متام : كما قال عبد العزيز املهداوي ، ملا نزلت نازلة  

ا باألقراء  ، وكثر القيال والقال أتصدق بناء على اآلية -األطهار –ثالثة أشهر بعشرة أيام متت عد
عِ والوضْ اءِ رَ قْـ العدة باألَ اءِ يف انقضَ تْ قَ دِّ وصُ " الكرمية السابقة املعلومة وما جاء يف خمتصر خليل 

ا ، وحكم القاضي بعد املطلق هلا ، ، بينما اعرتض زوجها األول 3"نيِ ميَِ الَ بِ  دخول الزوج الثاين 
يف توات بناء على ما جرى به العمل عى البعض الفسخَ نقضاء وصحة نكاح الثاين ، وادَّ نذاك باالآ

.؟من عدم تصديق املطلقة اليت حتيض يف أقل من ثالثة أشهر 
.وما بعدها 193ملزيد من البيان يراجع ، عمر اجليدي ، مباحث يف تاريخ املذهب املالكي  باملغرب ، مصدر سابق ، ص - 1
.166على المية الزقاق ، مصدر سابق ، ص ، شرح التاودي  حممدأنظر - 2
.147، ص ، خليل ، مصدر سابق خمتصر - 3
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أن هذه املرأة وأمثاهلا ممن دأبت العادة والعرف يف خمالفا ملا اعترب من العهما ، فأجاب الشيخ 
ألنه األصل واملشهور واملقرر يف القرآن ، والخيفى على من له ، ها االعتداد باألقراء هو املعترب بلد

أدىن دراية وفهم يف العلم أن عقد الزوج الثاين صحيح والسبيل لفسخه ، والعربة بقول املخالف 
عد إال بشروط مخسة جيرى به العمل الياملائل والعادل إىل ما جرى به العمل ، مث أشار ونبه إىل أن ما

: الفاسي يف عملياتهأشار إليها ناقال نص الناظم 

صدوره من قدوة مؤهلوالشرط يف عملنا بالعمل    

.1وجود موجب إىل األواينان     ـــــــــــــــمعرفة الزمان واملك

وأصل ما جرى به العمل ظاهر بني يف مؤلفات النوازليني التواتني ، الحيتاج إىل تبيني ، لكن 
ا العمل أيضا بفاس  السؤال الذي ميكن طرحه ملا جندهم يتفقون مع غريهم يف األخذ مبسألة جرى 

جمرد متاشيا مع هذه احلواضر العلمية أم حصلحكموا يف هذه املسلةتارة ، أوقرطبة تارة ، فهل 
.؟ انطالقا من املدرك ، أعين األصل االتفاق 

من الباحثني من يرى أن أصل ما جرى به العمل يف تاريخ الفقه التطبيقي عامة ، أخذ به كثري من 
ريات أعمال األقاليم املختلفة كخضوعهم لعمل أهل قرطبة يف أيام الفرتة  العلماء وألزموا به فخضعوا 

فاس لقوة تأثري هذه احلواضر على باقي املدن األخرى ، والعامل يف ذلك اإلسالمية أوعمل أهل 
تمعات  .2تغلغل التقليد يف ا

ذا األصل املالكي ،  ولعل ما ميكن قوله على األقل بالنسبة لعلماء توات حسب أمثلتهم املتعلقة 
كجواز كراء األرض جبزء يها مع غريهم  اتفقوا فاملؤسسة على أصل ما جرى به العمل سائل املأن من 

اخولف فيه، واشتهر من تلك املسائل الىتخيرج منها  ، وهو مما جوزه أهل األندلس أيضا مما

.144-143–142، ص أنظر  عبد العزيز سيد اعمر ، اجلواهر ، اللئايل ، مصدر سابق- 1
مطبوع ضمن أعمال امللتقى " مرجعية ما جرى به العمل يف الفقه املالكي بني أصول املسائل واالستثناء " أنظر مححامي خمتار ، حبث بعنوان - 2

.279ص حول املذهب املالكي ، م ، 2010معة أدرار باجلزائر ، سنة جلا13الدوىل 
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، ومسائل وافقوا فيها أهل فاس أيضا ، كمسألة اعتبار عدة املطلقة باألشهر الباألقراء هناك املذهب 
.خريج ، انطالقا من أسس اعتمدوها يف عملية التعند القدامى منهم 

ل املذكورة أم جمرد حمض صدفة ئاتباعا لرأى تلك احلواضر العلمية القوية يف املساذا فهل القول 
موافقة ؟

م اعتمدوا عليه ومل يكن هناك داع سوى -يف نظري - ليس جمرد حصول التوافق مع غريهم يعىن أ
:مها ألمرين وإمنا حصل االتفاق التقليد ، 

تمعات العربية اإلسالمية من حيث الرتكيبة اجلغرافية و تشابه هذه :أ  االجتماعية األعراف والعوائد ا
ة  .مما قد جيعل املربرات متشا

ألصل ما جرى به العمل أنواع ، عمل عام أومطلق الخيتص ببلدة ألن أساسه العرف العام إن:ب 
هناك عمل خاص خيص بيئة معينة كما أن ،  اخل من املربرات ..أوتبدل املصاحل والعلل أوفساد الزمان 

، ومعىن هذا قد حيصل االتفاق أحيانا بني األقاليم يف مسألة ما ويكون املدرك يف الواقع واحد 
فيوا للتشابه احلاصل يف الدواعي ، ما يعىن أن أصل ما جرى به العمل استفاد منه نوازليو توات وكيَّ 

م الواقعية قضاياهم اخلاصة وفقا رد أن إقليم فاس أو غريه أخذ به يف هذه املسألة أوتلك ملقتضيا ال
. - واهللا أعلم –
جواز التهليل خلف نعش الميت-3

ولذلك ؛ تشييع اجلنازة باهليلله وغريها من األذكار عرفه أهل توات منذ القدمي إىل يوم الناس هذا 
جاب  باجلواز ، الذي أعبد الكرمي البلبايلنورد كمثال يف هذا املقام ، ما جاء يف نوازل الشيخ حممد 

قلت والسيما حيث جرى به العمل ، وما جرى : مأسسا ذلك على أصل ما جرى به العمل قائال 
م ينبغي أن يلتمس له خمرج ما أمكن على خالف أووفاق إذ  به عمل الناس وتقادم عرفهم وعاد

.1" اليلتزم العمل مبذهب معني أومبشهور من قول قائل 

.62أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
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أصول الشجرجواز قسمة حبس : 4

أصول الشجر ، جلريان العمل املؤسس على قاعدة الضرر ، ولوتعلق بمعىن ذلك جواز قسمة احلبس 
عبد نقل كما ه خرق لقاعدة العرف ومؤد لفسخ عقود جرت على قول اجلواز  فواعتبار اإلفتاء خبال

بعد أن أشار إىل اخلالف داخل " مسلك القائلني باجلواز ، ومن خالفهم يف التنالين الرمحان بن عمر 
والقول الذي نقله ابن سلمون وغريه من عدم جواز قسمة ذات الشجر جار : املذهب يف املسألة 

واالها يف علمنا وما- توات –على املنع من قسمة احلبس وهو قول مل جير به عمل يف هذه البالد 
خرق للعادة والعرف ، والقول الذي جرى به العمل يف البالد –خالف اجلواز أى–والقول يف ذلك 

، مث أعقب ذلك برد الحتل الفتوى خبالفه ألدائه ملا الحيل من فسخ عقود جرت على القول باجلواز 
.1من مل يبح ذلك ، ألن قسمة األصول مؤدية لقسمة الثمرة قبل طيبها وقبل وجودها

توات إىل العصر احلاضر ما يياء مبشهور املذهب املالكي ، يستمر عند نوازلوهذا التجدد واإلفت
م مسائل ، منها اإلفتاء جبواز  املعتمر من أواإلحرام إىل الرب للحاج تأخريه جعلهم يضيفون إىل مفردا

جدة ، واإلفتاء جبواز الرمي يف اليوم الثالث من يوم النحر للحاج قبل الزوال ملن أراد اإلفاضة ، 
2.اخل ...واإلفتاء جبواز التوكيل يف الرمي للنساء يف احلج 

لكن ما جتدر اإلشارة إليه هنا فيما تعلق مبسألة جواز الرمى يف اليوم الثالث قبل الزوال ، رجع 
عنه املفىت ، الشيخ باى رمحه اهللا ، إىل القول بعدم ذلك ، بعد املناقشة واحلوار بينه وبني من خالفه 

عمر عبد العزيز، اورد يف اجلواهر اللئاىل ، يف املسائل املتنوعة للشيخ سيدمن علماء توات حسب ما
سنة فأيده الشيخ باي ، على العلماء للمناقشة ذلكعرضورد يف فتوى اجلواز ، بعد أن ناقش ما

.وغريه هـ1418

.11-10أنظر حممد عبد الكرمي بن عبد املالك البلبايل ، مسائل ملتقطة من غاية األماين ، مصدر سابق ، ص  - 1
وحبث مربوك املصري ، مفردات املدرسة الفقهية التواتية ، . وما بعدها 348، ص 1، ج أنظر حممد باى بلعامل، الرحلة العلية ، مصدر سابق- 2

.414مصدر سابق ، ص 



النوازل التواتية الواقع والخصائص:        الفصل الثاني  

155

فقد بان لنا مما تقدم أن الذي عليه السواد األعظم " ... خمتصرا متصرفا فيه من نصهوننقل جزءا 
من األمة اإلسالمية أن وقت الرمى يف أيام التشريق اليكون إال بعد الزوال وإن رمى قبل الزوال فعليه 

وعليه فإنه ينبغى الرجوع إىل ما عليه السلف الصاحل ، وعليه هدى أوصيام عشرة أيام عند عدمه ، 
وتضليل ، فعلى من قلد تلك ءفإن الفتوى جبواز الرمى بعد الفجر وقبل الزوال من هذه األيام خط

ا أن يرجع إىل السواد األعظم وأن ميحو خطأه بالرجوع  ، واهللا أعلم ، وبه حممد املقالة وأجاز العمل 
.1"يب عليه بن باى بلعامل ت

المالكي وأصوله لفقهات فروع امهاعتماد مصادر أ-الفرع الرابع 

أن املنطقة التواتية مل تعرف تعدد املذاهب واآلراء خارج املذهب املالكي منذ تارخييا مما هو مقرر 
: أمور عدة ما ساهم يف ذلك لقدمي إىل يوم الناس هذا ، ولعل ا

.األقليم ينتهجون ويتبنون املذهب املالكى ، فنشروه تدريسا وإفتاءوفود علماء على : 1

تم وتنتهج املذهب املالكي ، كما هو : 2 عالقة علمائه ببيئات خارجية أثناء الرحلة يف طلب العلم 
وتوىل بعضهم الشأن يف املغرب األقصى الذي سافر إليه الكثري من العلماء ومتدرسوا على مشاخيه 

.، وهكذا األمر لبالد تلمسان ، وبالد التكرور املشيخة فيه

دعم السلطة القضائية املنظمة للمجتمع له ، وعدم اخلروج عنه ، ما جعلها تشرتط يف من يتوىل :3
تمع احملليمع اشتهراهخاصة قضاء اجلماعة التواتية متذهبه باملذهب املالكي  .بالسمعة الطيبة يف ا

ا اعتمدت املتصفح جلل وعليه ف هذه املصادر النوازلية لدى علماء توات املتعددة ، يالحظ أ
ا العلمية على أساطني أمهات املذهب املالكي ، ملا هلا من قيمة مطلقة معربة عن صحيح  يف ماد

واعتبارا من أن كتب املتقدمني أقعد من غريها وأنفع ملن أراد األخذ حمليا أوغريه ، املذهب ، 
.2املوافقات مصنف الشاطيب رمحه اهللا يف اإلمام كما قال باالحتياط يف العلم  

.وما قبلها 299أنظر عبد العزيز سيد اعمر ، اجلواهر اللئاىل ، مصدر سابق ، ص - 1
.1/97الشاطيب ، املوافقات يف أصول الشريعة ، مصدر سابق ، - 2
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: ما يليعلى هذا االهتمام بتلك املصادر ألمثلةومن ا

املتصفح له بشكل عام يالحظ و نوازل الغنية واليت تعد أضخم مؤلف نوازيل عرفته املنطقة ، :أ
توظيفه ما يفوق ثالثني مصدرا معتمدا يف الفتوى يف املذهب املالكي ، كأمهات املذهب ، مدونة 

هـ ، واملصادر 228هـ ، الواضحة البن حبيب ت 269از ت املوازية البن املوَّ هـ ، 240سحنون ت 
ذيب الرباهـ 386واين ت د القري األساسية املعتمدة كالنوادر والزيادات والرسالة البن أيب زي ، 1عي ذو

ونوازل ابن هـ 520أيضا ، كنوازل ابن رشد اجلد ت وغريه ، كتب النوازلوشروح خليل كاحلطاب
.اخل .هـ486سهل ت 

نوازل غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنالين ، تلك النوازل اليت جلها أحكام حملية خاصة ترتبط : ب 
لية واملائية وعقود األنكحة ، وظهرت فيها مصادر الفقه املالكي تقوية للمسألة ،  باملعامالت املا

كمصنفات ابن رشد ، املقدمات واملمهدات ، والبيان والتحصيل ، ومصنف التهذيب للرباذعي ، 
.وشروح خمتصر خليل كاخلرشي وغريه 

مصنف يف الرد على من أنكر جواز شهادة احملبس خبطه ، بعنوان ، إفهام املقتبس بثبوت : ج 
، قواها مبا نقله عن مصنف املذهب بن عمر التنالين التحبيس خبط احملبس ، حملمد بن عبد الرمحان 

ونوازل ابن هالل هـ ، 736للفقيه عبد اهللا حممد بن راشد القفصى ت مسائل املذهب ضبط يف 
.غري ذلك اىل..ابن غازي  واملعيار املعرب و 

املغيلي على سؤال ما جيب على املسلمني من اجتناب حممد بن عبد الكرمي نازلة جواب الشيخ : د 
إىل االستدالل بأصول الكفار وعما يلزم أهل الذمة من اجلزية والصغار ، فقد تضمنت إجابته إضافة

نصوص ابن رشد و كنصوص العتبية واملدونة ة ،  لمذهبية أصياالعتماد على أقوال ومؤلفاتاالستنباط 
اخل من املصادر الواضحة ..يف البيان والتحصيل والنوادر والزيادات ، والقرايف يف الذخرية اجلد 

.للمتصفح 

.يف خزانة الشيخ عبد اهللا البلبايل بكوسام نسخة منه - 1
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ومن تلك األدلة ، مسائل نوازلية موجهة للشيخ أمحد بن موالي إدريس ، املعروف بالشيخ : هـ
ا أثناء حديثنا على مظاهر النوازل التواتية املعلومة موالي أمحد الطاهري .، وقد أشرنا إىل مضمو

، بل الراجح من االقتصار على مدارك الفروع املذهبية واملالحظ يف الورقة األوىل كمثال على 
هب ما ميكن حتديده يف ما يلي اخلالف إضافة إىل الضبط ، والتقوية مبصادر أمهات املذ

حسب استعمال الشيخ موالي 1انتقاء واختيار الراجح من اخلالف ، واملراد بالراجح املشهور: 1
أمحد الطاهري يف ورقة املسائل الثالث ، فبعد أن أشار إىل االختالف يف دم القمل أذايت أم مكتسب 

قمل على أنه ذايت  ما جعله يقول بنجاسة العجني الذي عجنته املرأة بعد قتل ال، جح ار متسك بال؟ 
وهو مذهب اإلمام : أظافرها ، مث أشار إىل اخلالف قائال مما ينيب عليه طهارة دم القمل قائال

جابة على السؤال س هلا سائلة ، وهو نفس املنحى الذي رمسه يف اإلإن القملة النفْ سحنون القائل
ا مائع سقط املشار إليه يف عني النارجل يف طعام البسقوط نقطة دم رعاف الثاين املتعلق زلة ، مبينا أ

أن رأى من يرى يف مائع فتحلل فيفسد الطعام وينجس لعملية السريان اليت حصلت ، مث أشار إىل 
ذا املقدار مما يعفى عنه ، وهو نفس املنحى أيضا يف نازلة الصيب الذي أدخل أصبعه يف  هذا الدم 

: ماء ، فإن املاء طاهر بضوابط ذكرها ، وهي 

 أن يكون الصيب ممن يتوقى النجاسة
 أال ترى النجاسة على أصبعه حال إدخاله يف املاء
 أن اليكون املاء قليال.

املاء طاهر وبغريها جنس ، على الراجح خالفا ملا مشى عليه ابن أيب كما قال ، ذه احملددات  
. 2زيد والغالوي يف فتاويهما

ة وغريها ، أنظر كمثال على ـــــــــــــ، كما األمر يف منهج نوازل الغنية مشرتكة للنوازل التواتية عامة يف املذهب ، خاصيمما به الفتوىواعتبار املشهور - 1
وعبد السالم موساوى ، غنية م2011-2010، كلية أصول الدين موسم  ، دراسة وحتقيق ، جامعة قسنطينة، حممد جرادى نوازل الزجالوى ذلك 

بن لبلبالني حممد املقتصد السائل فيما وقع يف توات من القضايا واملسائل ، من مسائل الطهارة والصلوات وسائر العبادات ، إىل باب األميان  والنذور ، ل
.28م ، ص 2010-2009ماجستري جبامعة أدرار ، قسم الشريعة ، موسم وابنه عبد العزيز دراسة وحتقيق ، رسالةعبد الرمحان ، 

.أنظر خمطوط من ورقة واحدة ، للمسائل الثالث ، خبزانة أبناء امللياين ، تيمادنني ، رقان - 2



النوازل التواتية الواقع والخصائص:        الفصل الثاني  

158

ب املالكي للعلماء املتقدمني واملتأخرين ، كاملدونة ، ونوازل ابن التأسيس والتقوية مبصادر املذه: 2
واألمر، والزرقاين وشرح الزجالوي ، إىل غري ذلك ، أيب زيد ، وشروح خليل كاحلطاب والدردير 

.قف على هذه اإلجابات وقف ويواضح ملن 

األصولي في الميزانالنوازل التواتية : ب الرابع  المطل
أصله : لشيخ عبد الرمحان بن عمر التنالين ، اعىن بهأو الفقه كما قال أحد أعالم نوازل توات ، 

ما اقتداء بالسلف ، الكتاب والسنة اللذين مها مورد كل علم ومصدره  .1فينبغي االعتناء 
م وكة ولقد عرف فقه النوازل لدى علماء توات على مدى قرون علمية إىل العصر احلاضر ثروة كبري 

ة العلماء أنفسهم ملستوى الميكن حتديد مستواه يف امليزان األصويل إال من خالل ربطه بشهاد
، بالتأصيل ابتداء ها يف االجتهاد ، ومن حيث اهتمام هذه النوازلتلك النوازل ومقامشخصيات 

.ها يف  التأصيل  للمسائل وعرضها على أصول االستنباطتومن حيث منهجي
: ونستعرض جمموعة من تلك األدلة ألزمنة خمتلفة اختالف تلك العصور 

االجتهادمقام علماء النوازل في : الفرع األول 
من جاء يف مصادر التأريخ ألعالم توات وميكن أن نوضح مستوى هذا املقام من خالل ما

ا العام واخلاص ، مما هو متاح  ، قاصدين التمثيل الاحلصر مناذجمبا نورده من شهادة وتزكية يقر 
: وذلك يف ما يلي 

:اآليتننقل منها والدرة الفاخرة واقع شهادات للمؤرخني احملليني كما يف يف جوهرة املعاين : أوال
كان رجال إماما " هـ 1152يقول أثناء ترمجته للنوازيل ، الشيخ عمر بن عبد القادر التنالين ت 

تهدين ، له ترجيحات ، فقيها لغويا عروضيا ، أصوليا املذهب املالكييف  بل أحد األئمة ا
.2" واختيارات 

تهدين يف املذهب " ...كما قال فيه صاحب الدرة الفاخرة  .3" أحد األئمة ا
متقدم يف املعقول واملنقول ، من ..." ويقول يف النوازيل ، عبد الرمحان بن عومر التنالين ، 

تهدين يف املذهب املالكي  .ا

.5–4أنظر ، عبد الرمحان بن عمر التنالين ، الفهرسة ، مصدر سابق ، ص - 1
.، ظهر وما بعدها 1وفهرسة الشيخ عبد الرمحان بن عمر ، مصدر سابق ، الورقة . 23خمطوط ، مصدر سابق ، ص أنظر جوهرة املعاين ،- 2
خمطوط خبزانة الشيخ سيدي عبد اهللا البلبايل " ، الدرة الفاخرة يف ذكر ما بتوات من العلماء واألشراف حممد عبد القادر بن عمر التنالين أنظر - 3

.3ص بكوسام ، ادرار ، 
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حاز وشفع املنقول باملعقول ، وجالس " األمريينالشيخ حممد بن عبد اهللا " ويقول يف النوازيل 
.1" اجلهابذة الفحول 

شيخ ، من شيوخ الشورى" هـ 1193حممد عبد الكرمي احلاجب ت " يقول يف الشيخ النوازيل 
.2"املعقول واملنقول احملقق البارع ، متضلعا بالعلوم النقلية والعقلية 

هـ فاق أقرانه يف املنقول واملعقول ، ما 1160عبد الرمحان اجلنتورى ت "  الشيخ النوازىل يقول يف 
تهدين ، يعارض يف املذهب األقوال اليت التعتمد على دليل قوي ، له اخ ت تياراجعله أحد األئمة ا

، صاحب حوارات ومناقشات فقهية ، 
تهد ، الشيخ عبد الرمحان بن عمر التنالين يف فهرسته كما  العامل العالمة " ..يقول فيه تلميذه ا

3.." احملقق النظار الفهامة املتفنن 

بن عبد أمحد يضاف إىل ذلك شهادة تلميذه وجامع بعض من فتاويه ، النسرين الفائح النسيم ،
ملا قال يف املقدمة ، وكان هذا الشيخ رمحه اهللا تعاىل عاملا ،العزيز بن حممد بن علي املسعدي اجلراري

عامال صاحلا متواضعا زاهدا متفتشا حمققا متناظرا دراكا جدليا مشاركا يف فنون من علوم شىت المياريه 
.4أحد إال جلمه منصفا قواال للحق التأخذه يف اهللا لومة الئم 
ددين يف منطقة توات صول ، من حيث الدعوة إىل االهتمام بأبل لك أن تعتربه  أحد األئمة  ا

يف الفروع الفقهية ، ودليل هذا اعرتاضه على كثري من الفروع اليت أسندها علماء نوازل طاالستنبا
توات إىل العمل التوايت ، ورجاؤه يف آخر عمره لوجد طالب علم يدرسوهم خمتصر خليل على غري 

.املنهج املعتمد آنذاك بتوات ، وذلك بإسناد كل مسألة منه إىل أصلها 
" هـ 1261املتويفهـ 1228املولود حممد البداوي بن حممد احملضي يقول يف الشيخ سيدي

الفقيه احملقق الضابط ، األصويل املفسر ، اجتهد يف حتصيل املنقول وشفع املنقول باملعقول ، مرتب 
.5"نوازل غنية املقتصد السائل 

أحد األعالم " األنزمجريي ويقول صاحب الدرة الفاخرة يف الشيخ سيدي حممد بن أمحيد 
تهدين يف عصره ، انتهت إليه الرياسة يف الديار التواتية  .6" وا

.23اجلوهرة ، مصدر سابق ، ص - 1
.7اجلوهرة ، خمطوط  مصدر سابق ، ص  -2
.، خزانة أدغا ، لألستاذ سليماين اعلي 3أنظر فهرسة عبد الرمحان بن عمر ، خمطوط ، مصدر سابق ، ص -3
.وجه01، خمطوط خزانة املطارفه ، ص اجلنتوري أنظر مقدمة  نوازل- 4
.49-48حممد بن عبد الكرمي ، جوهرة املعاين ، مصدر سابق ، ص - 5
.8، الدرة الفاخرة ، مصدر سابق ، ص حممد عبد القادر بن عمر التنالينأنظر - 6
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هـ ، الذي قال فيه 1233ومن هوالء العلماء الرحالة الفقيه ، عبد الرمحان بن إدريس التنالين ت 
.1" كان عاملا ماهرا يف أصول الفقه والتفسري " صاحب الدرة الفاخرة 

العالمة الزجالوي ، حتوى ثالث شخصيات ممن بلغوا مرتبة االجتهاد بشهادة واقع نوازل : ثانيا
م ، وهم صاحب النوازل ، والشيخ عمر بن عبد القادر مر ، والشيخ عبد الرمحان بن ععلماء زما

2.رمحهم اهللا 

والرتجيح يف والقدرة على متييز أقوال املذهب املرتبة االجتهادية املعرتف ببلوغ ذلك الواقع ومن : ثالثا
فقد قال شيخ منوذج هذه الدراسة ، الشيخ عبد اهللا البلبايل ،ما بينها يف مقام التنزيل الفقهي ، 

كان رمحه اهللا شيخا عاملا عامال متفننا يف علوم شىت ، طويل الباع  " ..صاحب جوهرة املعاين فيه 
.3.." كثري االطالع ، سلمت له أهل عصره يف تقرير الروايات واالستخراجات والتوجيهات 

فكان عليهما ، من النوازل يطرأ االهتمام بالدليل والربهان وعرض مارمحه اهللا ومما نقل عنه 
اث ن ونوازله على الكتاب والسنة ، حبلومة الئم ، يعرض أحاديث الزماقول احلق الخياف يف اهللا يف

.4" عن األدلة الصحيحة يف الفتوى واألحكام ، وقافا عند الكتاب والسنة 
املتميز بني األقران باالهتمام بعلم األصول ، الشيخ ، عبد اهللا بن أيب ، ومن هوالء العلماء :رابعا 

مدين التمنطيطي صاحب النوازل اليت مجع فيها أجوبة شيخه الزجالوي وسيد احلاج البلبايل ، 
.صاحب الغنية 

بعلم من العلماء املتفوقني يف العلوم النقلية والعقلية ، منفردا أنه " وقد نقلت املصادر فيه 
، اليعارضه أحد إال أفحمه ، ومن دالالت ذلك احملاورة اليت وقعت بينه وبني األصول عن األقران

أين أردها إىل األصل ، وهو قوله : ، وكثرت اآلراء ، فقال 5أهل عصره ، حول مسألة حل السراويل
معتربا ما استدل به املانع من 6﴾اْلَفرِيَضةِ َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تـََراَضْيُتْم ِبِه ِمْن بـَْعِد ﴿:تعاىل 

فانقطعت حجة معارضيه البيع أوىل يف ذلك على وإمنا القياس على ، القياس على الزنا غري صحيح 
7.

.6–5سابق ، ص الصدر املأنظر  حممد عبد القادر بن عمر ، الدرة الفاخرة ، - 1
.، ظهر 1مصدر سابق ، ص أنظر مقدمة نوازل الزجالوي ، خمطوط  ، - 2
.22اجلوهرة ، مصدر السابق ، ص - 3
.51، ص 1أنظر الشيخ حممد باي بلعامل ، الرحلة العلية ، مصدر سابق ، ج - 4
ا ، فهل جيوز أن تشرتط املرأة شيئا يدفع هلا ليلة البناء لتحل سراويلها أم ال ؟ املراد بذلك  - 5 .ما كان معروفا من دفع مال للمدخول 
.24/ النساء - 6
.39أنظر حممد بن عبد الكرمي البلبايل ، جوهرة املعاين ، مصدر سابق ، ص - 7
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، ففي إحدى مسائل األحباس لشيخه هذه أمنوذج دراستنا ، ومن األدلة على ذلك شهادة البلباىل
بأن اعتبار إنكار دخول بنات البنات مع البنات يف لفظ احلبس الوارد األتية يف جزء التطبيق ، خياطبه 

ن يف عرف توات ينكره كل من يسمعه ويقول ظلم وجور إال اخلاص املطلع على  للبنات املختص 
الشيخ عبد اهللا –يعين 1..أصول الفقه وفروعه من له معرفة باللغة واألصول وممارسة للكتب مثلكم 

-البلبايل 
هـ ، جامع نوازل غاية األماين ، عد 1288ومن هوالء العالمة حممد بن عبد الكرمي البلبايل ت 

.حسب مرتمجيه إماما يف الفقه واللغة واألصول والتفسري 
العالمة سيدي  حممد احلسن الساهلي القبالوي ، املولود عام يضاف لذلك يف هذا املقام ،

.2املعقول واملنقول توىل القضاء والفتوى هـ عامل جليل جامع بني1352هـ ت 1283
.باإلقليم وما أشرنا إليه مستمرا عرب القرون وتعدد األمكنة

االهتمام بأصول االستنباط في المعالجة النوازلية : الفرع الثاني 
، هلا ما مييزها يف القدمي واحلديث حاضرة توات الفقهية اليت تعد امتدادا طبيعيا للمدرسة املغربية 

ويتضح األمر يف 3وهو ما قرره أستاذنا يف حبثهها ا اعتمادها على الدليل يف فتاويمن خصوصياف
.اجلزء املرتبط باجلانب التطبيقي هلذا البحث يف حمله إن شاء اهللا 

من خالل الوقوف على إدراكهالعلماء توات أثناء عملية التنزيل ، ميكن التأصيليةاخللفية مث إن 
ما الفقه التطبيقي يف من األمثلة على ذلكلرصد مظاهر التأصيل فيها ، و ، بعض من تلك النوازل 

: يلي 
املغيلي على رسالة أمري تيغزة ببالد الشيخ حممد بن عبد الكرمي يأيت يف مقدمة تلك النوازل إجابة 1-

.م من ردع الناس عن أكل احلرام حول ما جيب فعله من قبل احلاك، اهلوسة 
انبثق عنها من وما" وهي رسالة تكشف للمطلع عليها ما اشتملت عليه من أصول لالستنباط ، 

عمق اطالع الشيخ على أصول الشرع اإلسالمي وفروعه وسعة معرفته وتقديره ألصل العرف يف تلك 
4. البالد

.190، ص أنظر اجلواهر ، املصدر السابق - 1
.9أنظر خمطوط  تراجم علماء ساهل ، مصدر سابق ، ص - 2
.435، ص مصدر سابق" مفردات املدرسة الفقهية التواتية " مربوك املصري ، حبث أستاذنا أنظر -3
.154، ص 1أنظر حيي بوعزيز ، أعالم الفكر والثقافة ، مصدر سابق ، ج- 4
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يهود توات وغريهم من حيث عدم التزامهم باألحكام نازلةأيضا على املغيلي العالمةإجابة2-
.الشرعية وقوة نفوذهم وتولية أصحاب الشوكة وخدمة السلطان 

جيب على املسلمني حوصل إجابته رمحه اهللا يف فصول أربعة ، خص الفصل األول يف بيان ماوقد 
، والفصل الثاين .وحجج املنطق جتاه الكفار ، مؤسسا ذلك على أصل القرآن الكرمي والسنة النبوية ، 

اجلزية وشروطها وصفة أخذها ، والفصل الثالث ، دفع جيب على أهل الذمة من حيث نبه فيه إىل ما
إن اليهود املذكورين كيهود توات وتيجوارين ودرعا وتفاللت : زمانه قائال حدده لبيان حكم يهود 

.1...ساؤهم والذمة هلم وكثري من األوطان كإفريقية وتلمسان قد حلت دماؤهم ون
[كحديث ،  واحلديث والقياس وخاصة نأصل هلذا اجلواب مبا ساقه من نصوص عامة كالقرآ

اليت تنم اخل من األدلة..املتعلق حبكم إحداث الكنائس والبيع 2]الترفع فيكم يهودية والنصرانية 
.وفقها هذه النازلة فَ يّ كعلى قوة وعارضة مدارك فقيه نوازيل مطلع على أصول االستنباط 

.اس مَّ نازلة تضمين الخَ 3-
اخلَمَّاسالنزاع الواقع بني وهي مبعاملة مالية حملية ،املتعلقة ن الواقف على مباحث هذه الفتوى إ

د الشيخ حممد بن جي3ورب احلائط  يف دعوى الضياع بدون تفريط ، وعدم تسليم رب احلائط بذلك
، قوى إجابته وأسسها مبا ساقه من أدلة وقواعد أصولية هـ 1160ت رمحه اهللا ياملزمر أب 

: ، واليت ميكن حوصلتها يف ما يلي ومقاصدية 
ا عرف يف هذه النازلة، ملاسني مَّ أثر يف القول بوجوب تضمني اخلَ اعتبار العرف والعادة ذا1- 

جانب فَ عُ فضمنوا لقوة التهمة وضَ ، أرباب احلوائط يف حفظ أموال وعهد منهم يف عدم االهتمام 
املؤسس على أصل وقاعدة براءة الذمة وقوى جانب املدعي إال أن تقوم بينة تثبت عدم اخلَمَّاس
.تفريطه 

اسة إجارة فاسدة يف األصل ورخصت من قبل علماء اإلقليم لداع أصل مَ اعتبار معاملة اخلَ 2- 
.وارتكابا ألخف الضررين رة ،احلاجة املنزلة منزلة الضرو 

.13ومسلمة فيما جيب على املسلمني  من اجتناب الكفار ، مصدر سابق ، ص ، رسالة إىل كل مسلمأنظر الشيخ املغيلي - 1
، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ، حتقيق حممد أبو احلديث مل نقف عليه  يف مصادره واطلعنا عليه يف مصنف ابن شاس الفقهي - 2

روى ابن حبيب عن ابن املاجشون قال . 14، ص غرب اإلسالمي ، لبنان م دار ال1995هـ 1415، 1األجفان ، وعبد احلفيظ منصور ، ط ، 
احلديث ...قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت مالكا يقول 

ر ،  ، راأنظر حممد بن أب املزمري ، حتلية القرطاس بالكالم على مسألة تضمني اخلماس ، خمطوط مكتبة حممد العامل بن عبد الكبري باملطارفة ، أد- 3
.دون ترقيم ، ص مقدمة املخطوط وما بعدها 
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خطأ اخلارص ، ألن ما يقدره اخلارص من باب اخلرب مما يعرفه اخلَمَّاسعدم االعتداد بدعوى 3- 
إال عند حصول بينة تكذبه ، والقياس مقتضى أصوله أن يقاس املقتضية للعادلة ، المن باب الشهادة 

.غري املسلم فيما يعرفه من أمور الطب ل قول الطبيبو قبذلك شأن ، 1على القائف اخلَمَّاس
.يف عرف اإلقليم ، وهو الذي حيسب ويزن مياه الفقارة ويقاس على ذلك الكيال 

ضامنا استثناء من األصل العام املتعلق باألجراء املؤمتنون ، عموم خمصوص اخلَمَّاساعتبار 4- 
ألن أدخل الصناع واخلماسني وغريهم مما يشبه ، فهم ضامنون ملا حتت أيديهم من أموال الناس ، 

.تضمينهم ذريعة إىل أكل أموال الناس بالباطل عدم
القواعد التقوى أمام املصلحة العامة ، حسب ما تقتصيه تعارض مصلحة اخلماسني وغريهمكما أن 
، فتعارض املصلحة اخلاصة مع العامة جيعل العامة مقدمة كما هو مشهور مقرر عند علماء 2الفقهية 

.األصول والقواعد 
.نوازل غاية األماني في أجوبة أبي زيد التنالني  5-

ا يالحظ مدى ما املتصفحإن قواها مبا كان يسوقه من أدلة لعملية التنزيل تلك يف مجيع أبوا
ونصوص أمهات ومصادر ،كقاعدة حكم احلاكم يرفع اخلالفوقواعد فقهية ،، كالقياس ، أصولية 

.، كاملدونة ، وشروح خمتصر خليل املذهب املالكي 
نازلة المحبس الشاهد بنفسه 6-

الىت عرفت األخذ والرد بني نوازىل توات ، من  ذلك نازلة احملبس املشهد بنفسه على احلبس ، 
.ام املقتبس ، ورسالة رفع احلجاب رسالة إفهعناوين كيفصيغت 
وأسسها على أصول فصوهلا األربع ، بن عبد الرمحان بن عمر التنالين النازلة يف الشيخ حممدقعد

حجج عقلية وأدلة وقواعد من نصوص علماء املذهب املالكي ، وما أورده ناالستنباط مبا ساقه م
ينا ذلك أثناء رده على من خالفه يف املوضوع ، وهو الشيخ حممد بن العامل الزجالوي ، أصولية ، مب

.3" كالمي بالنصوص الظاهرة والنقول الباهرة اليت يفهمها ويراها النافذ البصري قد أيدت ُ : قائال 
.الرسالة مع أهم فصول تلكويكفي لكشف وبيان ذلك جمرد الوقوف 

رسالة معراج الصعود ، أوالكشف والبيان عن حكم جملوب السودان املشار إليها يف مناذج : 7-
على أصول االستنباط من النوازل التواتية السالفة ، فلقد امتاز هذا املصنف بتأسيس هذا اجلواب 

.335املراد به الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إىل أعضاء املولود ، معجم لغة الفقهاء ، مصدر سابق ، ص - 1
.197أنظر الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، مصدر سابق ، ص - 2
.15أدغا ، ، ص موالي سليمان بن على أنظر  ، إفهام املقتبس يف ثبوت التحبيس خبط احملبس ، خمطوط خزانة - 3
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االستشهادات، و من قواعد فقهية وضوابط شرعيةملؤلف ، حممد بابا التنبكيت ابه هاحفخالل ما 
، معتنيا بذكر ، كعادة اسرتقاق األحرار، مفندا العادات اخلارجة عن الشرعأحداث السرية النبويةب

.، وبيان الرأي الراجح فيهاسبب اخلالف يف املسألة
دد ، الشيخ جاء يف من تلك النماذج التطبيقية ما: 8- إحدى مسائل العامل األصويل النظار ا

اجلواب على باب املديان واحملجور والشركة والوصيةيفتناول ، حيث رمحه اهللا نتوري عبد الرمحان اجل
يصرف جلماعة : كما احلال يف زمانه قال ،منتظم للمسلمنيمن توىف ومل يرتك وارثا ، وال بيت مال 

ذلك من املسلمني الستعماله يف املصاحل العامة ، كبناء املساجد واملدارس ، وتأسيس القناطر إىل غري
.صر املصاحل العامة اليت التنح

وقد أشرنا إىل : قائال مصلحة الدفع واجللب والعقل ،بأصل يدلل ويؤسس هلذه النازلة مث جنده
الغنم بالغرم " الفقهية قاعدة الموحيا ومنبها إىل التفريع على 1" ه ، وهي الدفع واجللب والعقل علت
"2.

املسلم يعيش يف اجلماعة ، جتلب له املصاحل ، وتدفع عنه املضار ، وهي خري معني التوايت الفرد ف
ا مالدهر ،  كروب صروف عنه  ةفوخمف، الزمان له يف دفع غوائل  شاركة له ما وجب عليه يف كما أ

بالنسبة ملن العاقلة له ، حسب ما جاء يف نص اإلمام تعد جزءا من العاقلة يف باب الدماء الدية إذ 
هلم ، عقلهم مجاعة املسلمني من أسلم من الرببر واألعاجم والسودان وال موايل" مالك يف املدونة 

.3" ومرياثه هلم 
ذو قرابة أن يؤول إليها ماله ، وارثإن مات ومل يوجد له استحقتوعليه فجماعة املسلمني 

األيام بني الناس فمبثابة التأمني االجتماعي ، يف هذا املقام وغريه ، –إذا صح هذا التعبري –األمر و 
.-واهللا أعلم –شرعا، وكل ذلك يشهد له أصل املصلحة املعتربة دولٌ 

اجلنتوري ، حول صحة شهادة املبتلى بشرب الدخان من ومن تلك املسائل ما طرح على الشيخ 
.عدمها 

ا وهو صاحل ، مث أشار إىل اخلالف املوجود آنذاك بني : فأجاب رمحه اهللا قائال  رب رجل يبتلى 
شاهد غريه طلب البد من بذل الوسع يف : العلماء يف حكم شرب الدخان ، وحوصل إجابته قائال 

.، د ، ت أنظر ، نوازل اجلنتوري ، مصدر سابق ، ص - 1
ص مصدر سابق ومعناها ، ما يلزم املرء من مال أونفس مقابل بالغنم مما حيصل له من ذلك الشيئ ، أنظر أمحد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، - 2

437.
.84، ص 02أنظر املدونة ، مصدر سابق   ، ج - 3
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" املروءةن نرضى حاله صحت شهادته وإال فال ، والغالب على أهلها عدم فإن كان مموإن مل جند ، 
1.

عموم على أصلهواملتأمل يف هذا اجلواب جيده قد أسس قبول شهادة املدخن مع عدم وجود غري 
ا حبيث " علم القواعد عىن يف مفهوم ياليت البلوى ،  احلادثة اليت تقع شاملة مع تعلق التكليف 

.2"يعسر احرتاز املكلفني أواملكلف منها 
عمت به البلوى يف زمانه وما بعده من األزمان ، 3مما كان يعرف قدميا بطابا فالدخان املعروف 

لوالسري القضاء الذي توقف ، يؤدي إىل من حيث رد شهادة املدخن والقول بعدم التخفيف 
. لضاعت حقوق الناس وأهدرت دماؤهم الشهادة وغريها من األدلة

عموم البلوى ، أصل بللمدخن والتماس العذر -كما أن هذا اجلواب من قبل الشيخ رمحه اهللا 
فقد يكون الشخص معروفا ، املخالفني حلكم الشريعة يف املوضوع ضمن زمرة العصاةه وعدم اعتبار 
علماء مدى االضطراب الذي حصل يف القدمي بني جبالء يكشف ، –ويبتلى به كما قال بالصالح 

.؟ يف ظاهرة شرب الدخان أحالل أم حرام توات وغريهم
يسمى  بالتبغ أحالل أم حرام ؟ عن حكم شرب مايسألبل جنده نفسه يف مقام آخر 

ا الأحرمها عليه ومن مل يكن بدأ فيها أحرمها عليه : قائال فيجيب .4" من رأيته يشر
الوقوف علىعدم وضوح الرؤية من حيث -واهللا أعلم –عند من مل يصرح باحلرمة وسبب ذلك 

ا ملاألزمنة يفتون باملنع ، نظرا من هوالء العلماء يف تلكأكثر املتأخرين نذاك ، أضرار جعلتآأضراره 
اإلمام الفاسيوالنفس والدين واملال وقد قال العقلعلىب احلديث من تأثريات طجاله علم ال

: يف عملياته رمحه اهللا 
5رموا طابا لالستعمال    وللتجارة على املنوال حَ وَ 

رمحه ، جواب الشيخ اجلنتوري أثناء املعاجلة النوازلية اخللفية األصولية املنبأة عنومن تلك النماذج 
يف نوازله على مسألة يف باب العدة تتعلق بامرأة تويف عنها زوجها غائبا ومل تعلم إال بعد مضي اهللا ، 

فهل تستأنف العدة أوهي من يوم املوت ؟  فأجاب رمحه اهللا هي ،اأوبعد مضي بعضهزمن العدة 
.أنظر ، نوازل اجلنتوري ، مصدر سابق ، ص ، د، ت - 1
.61م ص 2000، 1الدوسري ، عموم البلوى ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط مسلم بن ماجد - 2
يات وهي تسمية  من قبل الفساق املتعاطني تقديرا ملكانته عندهم فشبهوه باملدينة ، أنظر بن سعيد العمري ، األميات الفاشيات من شرح العمل- 3

.زمجري ،  مقدمة املصنف ، ص ، د، ت الفاسية ، خمطوط خبزانة الشيخ احلاج أمحد بأن
خمطوطة خبزانة  الشيخ عبد اهللا البلبايل بكوسام  ، أدرار ،  حتوى صفحة واحدة لعبد الرمحان اجلنتوري ، ، " فتوى يف تبغ " أنظر فتوى بعنوان - 4
.ت بن سعيد العمري ، األميات الفاشيات من شرح العمليات الفاسية ، مصدر سابق ، ص ، د،- 5
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فسخ ، وليس من أة أمدا معلوما موجبه من موت أوطالق أو إذ العدة عبارة عن مكث املر ؛ حالل 
:اىل ـــــــــــــقال اهللا تع، شروط صحتها النية حىت ينعدم املشروط النعدام شرطه ، إذ الحتتاج هلا أصال 

فجعل العدة 1﴾َوَعْشًراَأْشُهرٍ َأْربـََعةَ بِأَنـُْفِسِهنَّ يـَتَـَربَّْصنَ َأْزَواًجاَوَيَذُرونَ ِمْنُكمْ يـُتَـَوفـَّْونَ َوالَِّذينَ ﴿
.2أربعة أشهر وعشرا 

ضمن مسلك قياس األصول على الفروع املندرجة كما أن جوابه يشري إىل خلفية قاعدة أصولية 
من علم حبكم شرعي مث نسخ احلكم ل بفرع فقهي شبيه له ، وهي من مباحث التخريج يف قياس أص

.نسوخ عنده بورود النسخ الببلوغه ومل يبلغه النسخ فهو م
من فروع هذه القاعدة مسألة اجلنتوري السابقة ، ومسألة الوكيل الذي ميوت موكله أويعزل بأنه و 

.3معزول وإن مل يعلم 
اد بعمن حيث استحضار أحد جزئيات احلكم الشرعي الوضعي واستمنه رمحه اهللا ، واألمر واضح 

.الكرمية املسوقة تأثريه ، واالعتماد على النص الصريح الواضح الداللة وهو اآلية 

اإلحكام والقيد يف باملسماةمن ذلك ما وقفنا عليه من  مسائل نوازل ، أبوزيد التنالين ،:7-
.فتاوى أيب زيد بعض 

."بستان " تربع يف جنان مبعاملة تتعلقمسألة اليت تناوهلا ، فمن تلك املسائل 

قلت أخذ حكم املسألة من القياس : قائال ...فبعد أن أجاب قوى اجلواب وأسنده إىل أصل القياس 
.4...، مث يبني معىن القياس ، وهو عند األصوليني محل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما

أهمية أصول االستنباط : الثالثالفرع-
م زمن 20هـ 14املتأمل يف ما خلفه لنا احلظ من تراث النوازليني التواتني القدامى إىل القرن 

الصرحية نصوص الالتسعفه من جانبها النظرى االستنباطأمهية أصولحولعبد الكرمي البلبايلالشيخ 
مو الداعية إىل االهتمام بتلك األصول  ا أثناء توجيه تالمذ مل تظهر الدعوة جلية إن و ،مراعا

.234/ البقرة - 1
.أنظر اجلنتوري ، نوازل اجلنتوري ، خمطوط خزانة  حممد عبد الكبري باملطارفة ، ص د ، ت - 2
ع حامت باي ، التحقيق يف مسائل أصول الفقه اليت اختلف النقل فيها عن اإلمام مالك بن أنس ، جملة تصدرها دار الوعي اإلسالمي بالكويت ،–5

.75-74م ، ص 2011هـ 19/1432
.، خزانة البلباليني مبلوكة ، أدرار كام والقيد لبعض فتاوى أيب زيد خمطوط اإلح،أنظر- 4
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ا متضمنة بشكل واضح  اآليت بيانه يف الفرع الرابعوهذا ما سوف نوضحه ، التعدم لدى املتأمل فإ
: بعد حني

دد ،ما ميكن نقله من كالم العامل احملقق،نظريا ومما يدل على اهتمامهم  الشيخ أبو زيد ، عبد ا
، الشيخ عبد الرمحان بن عمر التنالين ألن يدعو تلميذه اجلهبذ الرمحان اجلنتوري ، رمحه اهللا ، وهو

.يكون فقيها الحامل فقه 
باالهتمام أوصاه، اخل ..بعد أن أجازه يف خمتلف العلوم من تفسري وحديث وأصول فقه وفقه ف

.بأصول االستنباط 
آمرا له أن يصرف مهته ...." رمحه اهللايقول، حسب ما يفي بالغرض نقل نصوصا من ذلكنو 

ألن تلك خصلة قلما تدرك ، اليفين عمره باالشتغال حبفظ الفروع وتصويرها أن للتفقه يف دين اهللا و 
غايتها وإمنا األهم بصرف اهلمة إىل معرفة مدارك الفروع ومئاخذها أعين املدارك التفصيلية واملئاخذ 

إذ معرفة وجه مسئلة واحدة قد يفتح به باب ، اإلمجالية األصولية واملذهبية إذ بذلك يستنري القلب 
معرفة توجيهها اليغىن عن حفظ فرع واحد غريها ، وحفظ الفروع من غريغريها مسألةمائةإىل معرفة 

، ومن مل يعرف أدلة الفروع وقع يف تعب عظيم ، فعليك بالتفقه يف أحكام اآليات القرآنية 
.1...."واألحاديث النبوية ، وليس مث فرع إال وله دليل من كتاب اهللا أوسنة رسوله 

ألمهية أصول التواتية اك علماء النوازل يتضح مدى إدر وغريه مما سبق ، ومن خالل هذا النص 
ع بدون معرفة االستنباط بالنسبة لطالب الفقه عامة ومن يتصدى للفتوى خاصة ، فحفظ الفرو 

لغياب ؛ وذلك راجع لعدم الثبات على فروعه قابالدونه ، كما جيعل املتفقه أصوهلا ينقطع العمر 
ا لديه  املتمثلة يف األدلة اليت الختلو مسألة بشكل عام إال وتستند إليها مباشرة أو بواسطة ، و مؤسسا

، الشيخ عبد الرمحان بن عمر التنالين رمحه اهللا ومن األدلة على أثر وتأثري هذه الوصية يف تلميذه 
يف علم مشهوره ، وهو دعوته الطلبة لالعتناء بقراءة مصنف ذاع صيتهما احتفظت لنا املصادر ب

، معتربا علم األصول خري العلوم ،  ....وشرحه للحطاب إلمام احلرمني اجلويين الورقات ، األصول 
: قائال 

بعلم أصول الفقه خري العلومعليك إذا رمت الوصول بسرعة      
غمام حرام اهللا حمي الرسومه      ـتأليف حبر العلم أوَحَد وقت

حممد احلطاب حبر الفهومطالع عليه شرح حطاب عم نفعه    و 

.23الرمحان بن عمر التنالين ، الرحلة يف طلب العلم ، خمطوط  خبزانة البكريني بزاوية سيدي البكري ، تيمي ، ص أنظر عبد -1
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.1فوائد التفي ألهل احللوموما مسي باحلطاب إال حلطبه       
االهتمام بدراسة كتب أصول االستنباط : الفرع الرابع 

وزعة عرب اإلقليم عملية تتبع زوايا خزائنهم املاء من األثر الذي يرصد لعلماء النوازل التواتية أثن
كانت حمل اطالع ودراسة التوايت وجود مصنفات عدة من مصنفات القواعد األصولية والفقهية ،  

بالتأليف يف أصول معترب وإن مل يسجل هلم اهتمام وتدليل ملا جييبون به الساكنة من أحكام، 
.االستنباط 

اليت تعد حاضرة توات فرعا هلا -واألمر طبيعي من حيث أن السمة الغالبة لعلماء املدرسة املغربية 
األخرى ، لكن األثر واملذاهب غريهم من املدارس بهو قلة التأليف النظري يف أصول الفقه مقارنة –

.األصويل قوى يف جانبه التطبيقي 

: الجانب النظري : الفرع األول -1

نصوصا أو مؤلفات ، يف أصول االستنباط نظريا النعدم ملدرسة توات أثرا ، مع القلة القليلة 
ونعىن باجلانب النظري ، املصنفات املهتمة بإبراز قواعد وأصول االستنباط ، واملصنفات اليت خاصة ، 

ذلك بالنص حاولت تطبيق تلك القواعد اثناء عملية الشرح والبيان ملصنفات ومسائل فقهية ونصدر ل
املعنيني من الذي نبه فيهاجلامع ألصول الدين ، نص العالمة سيدي حممد بن البكري بن عبد الكرمي 

، منقول ومعقول : يامعشر العلماء أصول الدين ثالثة : " ، قائال الدين ما يؤسس عليهعلى العلماء 
املعقول يف ثالثة ، الواجب ، واحنصريف ثالثة ، األمر والنهي واخلرب ومعلوم ، فاحنصر املنقول 

"2.....واملستحيل واجلائز 

والواضح من نصه هذا أثر أصول االستنباط مما تعلق مبباحث األمر والنهي وأقسام احلكم التكليفي 
.

، واسم .األبيات وقفنا عليها مدونة على أول صفحة ملؤلف ، البيان والتسهيل يف ما أغفله خليل ، مبكتبة آل اجلوزي بأوالد اسعيد ، تيميمون - 1
" .التيسري والتسهيل يف ما أغفله خليل"خمازن أخرى كخزانة الشيخ احلاج أمحد بأنزمجري حتت عنوان هذا الكتاب يف 

.باخلزانة  األثرية بالزاوية البكرية يف ورقة منفردة أنظر النص  - 2



النوازل التواتية الواقع والخصائص:        الفصل الثاني  

169

وتعقلها للعلماء لإلجابة على النوازل كانة وأمهية أصول االستباط على إدراكهم ملمما يؤكد أيضا و 
، ما ينقله الشيخ عبد الرمحان بن عبد اهللا بن أمحد احلبيب البلبايل على احلادثة والقضاء بني الناس 

االعتناء " ..:قوله هامش فتاوى متعددة يف مسائل حملية ناقال عن اإلمام النووي يف شرح مسلم
ألن النصوص الصرحية التفي إال بيسري من املسائل احلادثة باالستنباط من آكد الواجبات املطلوبة ،

.1" ، فإذا أمهل االستنباط فات القضاء يف معظم األحكام أويف بعضها 

: ما يلي نبينه يف عليه متكنا من االطالع مما ما خلفه لنا احلظ املؤلفات النظرية تلكومن 
حاشية وهو عبارة عن ، اجلزويل التمنطيطيحممد العامل بن سيدي حممد صنف العالمة سيدي م: 1

.يأتى احلديث عليه وسوف ، على شرح املنهج املنتخب يف قواعد املذهب 

البكري ، الذي حاول فيه أن يربط الفروع بن عبد الكرمي بن سعيد احلسن املصنف البديع للشيخ : 2
فتح اجلليل يف بعض أصول غاية املنتظر و الفقهية ملختصر الشيخ خليل بأصول االستنباط ، مساه 

م يف املكتبة وفروع املختصر للشيخ خليل  ، وقد متت اإلشارة إليه أثناء احلديث على مظاهر إسهاما
.الفقهية من هذا الفصل 

للشيخ حممد األصول على مذهب عامل املدينةنة من الفروع و للدرر الثميمصنف تسهيل اإلرشاد : 3
الشيخ حممد أعىن خبزانة زاجلو ،على نسخة منه مصورة لدى أحد أحفاده ،قد اطلعناو الزجالوي ،

النظم عبارة عن شرح ملؤلف وإن كان املصنف يتعلق بالفقه النظري إْذ هو ، رمحه قبل وفاته بلعامل 
مزج فيه إال أنه ، هـ 1040ت عاشر الفاسي علي بن عبد الواحد بن املرشد املعني للشيخ املشهور ، 

دعته لوضع شرح على النظم املذكور أمهيةرمحه اهللا بشكل عام بني بيان الفروع الفقهية وأصوهلا ، 
افقتها ملشهور املذهب املالكي ، وقد تعرض ملفهوم علم و الشتماله على األصول والفروع والقواعد وم

اجلويين ، مث أشار إىل ها تعريف اإلمام احلرمني مناألصول ونقل حدود أهل األصول فيه ، اختار 
املصنفات األصولية وكتب من ااملذهب املالكي ، كما كان يستعمل كثري األصول اليت بين عليها 

اخلزانة  األثرية بالزاوية البكرية ، بزاوية سيدي بخمطوط ، ، وحممد بن عبد الرمحان البلبايل عبد الرمحان بن عمر التنالين لأنظر هامش ، نوازل حملية - 1
.البكري القصيبة 
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الشأن يف مسألة هوالقواعد الفقهية ، مع بيان االختالف ومنشأه يف بعض املسائل ويناقشه كما 
.1يف الصبح القنوت

األعالم أحد أمهية عرب عنهاا تلك التنبيهات ، خصوصواملصنف ذو أمهية يف حتقيق املسائل ، 
: وهو الشيخ سيدي عبد احلق بن سيدي عبد الكرمي بن الشيخ سيدي البكري قائال ، التواتني 

ادِ اإلرشَ هيلِ سْ بتَ راهُ ا تَ مَ ذْ ا        خُ هَ حَ ول أصَّ قُ النـُّ منَ ريدُ يُ نْ مَ ايَ 

هِ ادِ إنشَ ِيف تُ لْ ما قُـ رىَ تَ عْ الِ ا          طَ ـهَ لكُ رَ اهِ وَ واجلْ سَ ائِ فَ النـَّ ازَ حَ 

ادٍ بَ وَ هُ نْ مَ وَ راً اضِ حَ انَ كَ نْ مَ رىَ وَ الْ ُنيِ عْ ن أعَ مَ لْ ى به الظُّ لَ أجْ 

2اخل ...ادِ رَ اإلفْـ نَ مِ هُ أنَّ يكَ نسِ تُ ةً مَ َال عَ يهِ فِ يقُ قِ حْ التَّ وَ فُ صْ وَ الْ فَ 

اإلقليم ، نذكر متثيال إىل بعض من العلماء املعاصرين يف التأصيلي للفروع وقد تواصل هذا العمل 
: لذلك ما يلي 

مؤلف ملتقى األدلة األصلية والفرعية املوضحة للسالك ، للشيخ املعاصر حممد باي بلعامل رمحه : أ 
ك يف مذهب اإلمام مالك ، التزم فيه منهج اهللا ، واملصنف عبارة عن شرح لكتاب فتح الرحيم املال

ذكر األدلة املتعلقة باملوضوع الفقهي بعنوان األدلة األصلية من القرآن الكرمي والسنة النبوية ، مث يتبع 
.3وضوع حسب ترتيب املنظومة للمشرح بذلك 

ج إقامة احلجة بالدليل شرح على خمتصر خليل ، للشيخ املذكور أيضا ، حممد باي ، ا: ب  تبع فيه 
األدلة األصلية " حتديد األدلة يف الباب بعد إيراد النص املنظوم البن بادي الكنيت ، يورد ذلك بعنوان 

خبزانة أحد -نسخة مصورة - أنظر حممد العامل الزجالوي ، تسهيل اإلرشاد للدرر الثمينة من األصول والفروع على مذهب عامل املدينة ، خمطوط  - 1
.، اجلزائر رار محه اهللا ، بقصر زاجلو  ، أدأحفاده ، الشيخ حممد بلعامل ر 

.394، ص 1أنظر حممد العامل الزجالوي ، تسهيل اإلرشاد ، املصدر السابق ،  ج - 2
م2009هـ 1430املصنف مطبوع يف جملدين من قبل الشركة اجلزائرية اللبنانية ودار ابن حزم ، بريوت ، لبنان ، سنة - 3
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، مث خيتم بتحديد جمموع األدلة الواردة عدديا يف الباب هلذا الباب أو الفصل حسب استعماله 
.1"أوالفصل ، مث يشرح بعد ذلك نص النظم 

للشيخ 2بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية ونظمها اجلواهر الكنزية ،مصنف االستدالل : ج 
املذكور ، حممد باي بلعامل ، وهو مصنف حاول من خالله ربط الفروع الفقهية يف نص العزية يف 

دللت فيه على كل درس من الدروس اليت : مبنهجية قدم هلا يف بداية املصنف قائال ، الفقه باألدلة 
ذا الشرح باآليات القرآنية واألحاديث النبوية حبيث أن كل درس دللت عليه باألدلة مجعت يف ه

األصلية ، وتوخيت األحاديث الصحيحة من الكتب الستة ، ومسند أمحد ، ومن موطإ اإلمام مالك 
إال أنين رمبا أتيت باحلديث يف أول الدرس وهذا هو األكثر ، هذا بالنسبة لألصول ، ، ومن املدونة 

نأيت به من غري ترتيب حيث مل نتحصل إال –القليل من النزر –وعلى سبيل النذور –الغالب –
نأيت بنص العزية مث النظم ثانيا ، " ، مث حدد املنهجية بشكل حمدد قائال يف آخر الدرس على الدليل 

واألحاديث ، ية خامسا مث األدلة القرآن، مث شرح املفردات ثالثا ، مث شرح األبيات باألدلة الفرعية رابعا 
قوال  من املوطأ 42دليال من السنة النبوية  و1546دليال قرآنيا و271، مبجموع النبوية سادسا 

.3قوال من املدونة 12، و

الجانب التطبيقي  -2

.أثرا ملصنفات خمتصة يف أصول االستنباط بإقليم توات إن لرفوف خزائن املخطوطات 

ا هذه الرفوف ، هذه املصنفات هل ساءليتجيعل الباحثام رد التسلية العلمية أو التنوع اليت حو
.أم لغرض وهدف ما ؟ املصنفات واقتناء يف مجع 

:يلي مامن خالل بيان اتضاحه ن اجلواب على هذا السؤال ميكن إ

م 2007هـ 1428أربعة أجزاء ، من قبل الشركة اجلزائرية اللبنانية ودار ابن حزم ، بريوت ، لبنان ، سنة املصنف مطبوع  يف- 1
.، مطبوع متداول وهو نظم ألصل الكتاب املنثور املسمى العزية للشيخ أبو احلسن سيدي علي املالكي الشاذيل - 2
م د ، ر ،  2010دار هومة باجلزائر ، أنظر ، حممد باي بلعامل ، االستدالل بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية ونظمها اجلواهر الكنزية، ط- 3

.6–5/  1ج 
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تواتباالستنباط في تدريس علماء النوازل مظاهر أصول : أ -

إبراز مدى اهتمام علماء توات يف تدريس علم األصول والقواعد ، يتضح من خالل الوقوف على 
.املواد اليت كانوا يهتمون بتدريسها لطلبتهم ويوجهون عنايتهم إليهم

من تفسري وفقه وحديث ، م الشريعة األصلية و واملتتبع جيدهم أولوا عناية كاملة لتدريس مواد عل
.ة معلومة لديهم وفق طريق،اوغريه

يف العلوم الشرعية األصلية وعلوم اآللة يت يعتمدون عليها بالسند املتصل والواقف على فن اإلجازة ال
. له ذلك يتبني، هلا التابعة 

بأصول االستنباط من ماهتمامهمدى لتحديدهنا نتبينهاميكن أن أواملظاهر ، هذه احملددات
يف وذلك خالل بعض من املصادر اليت تتحدث على اإلجازة يف رحالت وفهارس أولئك العلماء ، 

: األمثلة التالية 
.رحلة الشيخ عبد الرحمان بن عمر التنالني: 1

ترحال الشيخ عبد الرمحان بن عمر التنالين يف لنا جبالء كشف تهذا املصدر حاصل مادة إن 
داخل إقليم توات ، وهم ، عمر بن عبد علماء علماء ، أربع منهم عن ستالعلم ، بأخذهطلب

1160ت وابن أب املزمري هـ 1160رمحان اجلنتوري ت ، وعبد الهـ 1152ت القادر التنالين 

الشيخ أمحد امن بالد التكرور ، ومهاثنني، و هـ 1157ت، وعمر بن سيدي أمحد الرقادي الكنيت هـ 
.ي ، والشيخ الوايف قبن صاحل السو 

. يتضح فيها أصول االستنباط م للتالميذاإجاز أو، الشيوخهوالءيسدر تواملالحظ أن 

، يف معرض استعراض سنده يف العلوم ، التنالين يف شيخه عمر بن عبد القادر من ذلك قوله: 2
أصول الفقه عن الشيخ سيدي أمحد بن مبارك السجلماسي ، والشيخ سيدي حممد بن حممد اخذآ
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مجع اجلوامع ، وعلى الثالثَلنيِ وعن املسناوي ، فقرأ على األوَّ حفيد مياره شارح العاصمية ، ،ره ميا
.1"لب األصول لزكريا األنصاري 

.2...اجلوامع للسبكي وقرأت عليه مجع: وعند احلديث على األخذ عنه يقول 

علو كعب اجلنتورى واهتمامه بأصول االستنباط قرر حقيقة مفادها وملا حتدث عن مستوى شيخه 
م داخل إقليم توات أوخارجه من علماء احلواضر  اليت العلمية شيخه من بني العلماء الذين التقى 

والقواعد الفقهية فاق يف ذلك شيخه أبا وكان رمحه اهللا أعلم من لقيته باألصول " ..: زارها قائال 
مها إليهما ، وقد قال يل يوما خراج الفروع والنوازل منهما ويردحفص فضال عن غريه ، عارفا باست

3سند كل مسألة منه إىل أصلها أوجدت طالبا حاذقا أقرئه خمتصر الشيخ خليل على أن وددت أين 

فأجزته إجازة مطلقة يف  ....أما إجازة الشيخ اجلنتوري للشيخ عبد الرمحان بن عمر ، فجاء فيها 
.4....." كل ما أخذ عىن ، من تفسري وحديث وأصول فقه 

بأصول االستنباط اليقل أمهية التواتني ، يتضح أن اهتمام علماء النوازل مثلنا بهومن خالل ما 
.عن اهتماهم بفروع الفقه 

دد أبعد تعدى األمر وقد  املتمعر من واقع دراسة الفقه على طريقة اجلنتوري ، عند الشيخ ا
الربط منهج السري وفق حماولة املختصرات واالعتناء حبل ألفاظها والوقوف على خمتلف الروايات ، إىل 

بدأ و ؛ا خمتصر خليل بأصوهلمسائل على ربط يف الفقه ، وذلك بعزمه وهلااملباشر لكل مسألة بأص
بل مل نقف ، برمحة ربه ه فالتحقأال يكمللكن هذا الشرح للجنتورى شاءت قدرة اهللا لك بالفعل ، ذ

احىت  .على اجلزء املشروح يف اخلزائن الىت وفقنا على مكنونا

.2أنظر عبد الرمحان بن عمر ، الرحلة يف طلب العلم ، مصدر سابق ، ص - 1
.4سابق ، ص الصدر املحلة يف طلب العلم ، أنظر عبد الرمحان بن عمر ، الر - 2
.25ابق ، ص ر سمصد، أنظر عبد الرمحان بن عمر ، الرحلة يف طلب العلم انظر- 3
.8انظر املصدر السابق ، ص - 4
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ن يراه مقد ونفس األمر يصدق على النوازل من حيث إطالة النفس يف اإلجابة منه رمحه اهللا ، مما 
جمرد استطراد يف اجلواب عن املسألة الطائل أوألف املسائل جمردة ، اهتمام له بأصول االستنباط ال

.من وراءه

تابتو مظاهر مصنفات أصول االستنباط في خزائن النوازليين : ب 
جتاوزالواقف على املخطوطات واملصنفات اليت ملئت خزائن العلماء داخل اإلقليم التوايت واليت 

تناقص هذا الكم مع مرور ولسوء احلظ-خمطوط2700يف القرن السابع عشر امليالدي اتعداده
ن قواعد ارتبط به مالحظ تعدد أنواع العلوم ، ومنها علم أصول الفقه وماي-حبكم عوامل الزمن 

جهد أغلبهاو هو جمهود علماء حمليني ، ا، منها ممفقهية ، وميكن أن نسرد بعضا منها مما اطلعنا عليه
:وذلك يف ما يلي خارجي

وقواعد اإلفتاء باألقوى منار أصول الفتوى: 1

ا ،  .وأصل مراعاة اخلالف وهو مصنف يف مباحث الفتوى وشروطها وآدا

وهيالبلباليني، مكتبة ملوكة، نسخة منه يف خزانة املركز العلمي بقصر1قاين اللَّ إبراهيم لعامل للشيخ ا
.واملصنف مطبوع لدار الغرب اإلسالمى  بتحقيق محزة أبوفارس .مبتورة اآلخر 

شرح المنهج المنتخب في قواعد المذهب : 2

أمحد بن على بن عبد الرمحان ألفه الشيخوهو مصنف يف القواعد الفقهية للمذهب املالكي ، 
يف قاعدة تعارض األصل : كقوله ،  هـ 912على نص المية الزقاق ت هـ 595ت املنجور ، 

.والغالب أيهما يقدم ؟ 

1هل غالب أوما بشرع قد عدم       أوضده كما بتحقيق علم

هـ ، أنظر حممد البشري 1041خمنصر خليل ، ت ىعامل  يف احلديث ومرجع  النوازل ، له تآليف عدة ، منها منار أصول الفتوى ، وحاشية عل-1
.86-85، ص 1هـ م  مطبعة املالجئ  العباسية ، مصر ، ج 1324د، ر ، : األزهري ، اليواقيت الثمينة يف أعيان مذهب عامل املدينة ، ط 
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.ة منه يف خزانة البلباليني املشار إليها سابقا خواملصنف نس

سيدي للشيخ ، شرح املنهج املنتخب يف قواعد املذهبى الشرح المذكور سابقاحاشية عل: 3
فيها وعظيمة الفائدة الهتمامه ، وهي حاشية نفيسة حممد العامل بن سيدي حممد اجلزويل التمنطيطي

.2ببيان الكثري من مسائل اخلالف ، وبيان الرأى املشهور يف موضوع اخلالف 

تقريب الوصول إلى علم األصول : 4

القاسم أمحد بن جزي ، نسخة منه خبزانة املركز العلمي بكوسام ، مكتبة الشيخ مصنف للشيخ أبو
.عبد اهللا البلبايل 

اللغوية واألحكام واملعارف " املقدمة املنطقية " املعارف العقلية ، حوت مباحثه واملصنف مهم 
مما مشل مخسني بابا ، كما عرج بتفصيل لطيف موجز على أسباب اخل ..الشرعية ، ومباحث الفتوى 

.االختالف بني العلماء 

.كتاب األصول ، لعبد الوهاب السبكي : 5
.طرر وتعليقات اليها سابقا ، عليهنسخة منه يف خزانة كوسام املشار إ

.80، خبزانة ملوكة حسب الفهرسة القدمية رقم جمع الجوامعكتاب ، :6

هـ  864، جالل الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الشافعي ت للمحلي جمع الجوامع ،شرح: 7
.85، نسخة منه خبزانة ملوكة حسب الفهرسة القدمية رقم 

.تنقيح الفصول إلى علم األصول ، لإلمام القرافي : 8

مسائل للقاض وأضاف إليه مصنف احملصول مسائلالذي مجع فيه مؤلفهو املشهور املتدوال ،املؤلف
للقصار أيضا ، والكتاب عليه طرر ، ونسخته عبد الوهاب ، وما يف مصنف اإلشارة للباجي ، وما

دار الطباعة للنشر والتوزيع ، نواقشط ، مورتانيا ، ودار على قواعد املذهب ، حممد الشيخ حممد األمني ، ط نظم الزقاق ، ضمن شرح املنهج أنظر - 1
.110، ص 1إحياء الكتب بالقاهرة ، در ، دت ، ج

.59أنظر عبد احلميد بكري ، النبذة ، مصدر سابق ، ص - 2
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اية الباب السابع ، املتحدث عن أقل اجلمع ، وهو من ضمن خمطوطات خزانة   مبتورة تقف عند 
.كوسام أيضا 

لوكة حسب الفهرسة مللجويين ، نسخة منه خبزانةشرح الحطاب على الورقات في األصول:9
. 152رقم ، القدمية 
عبد اهللا حممد بن أمحد أىب، وهو شرح ورقات إمام احلرمني اجلويين جلالل الدين قرة العيون:10

على ظهر املصنف وجدنا احمللي الشافعي ، واملصنف ضمن رفوف خزانة آل اجلوزي بأوالد اسعيد ،
األبيات املشهورة عن الشيخ عبد الرمحان بن عمر التنالين اليت تشيد بأمهية أصول االستنباط املذكور 

:مطلعها ، يف هذه األبيات صرح باسم احلطاب ، وقدوحتث على دراسة املصنف 

أثناء هلذه األبياتكما سبقت اإلشارة 1اخل ....رمت الوصول بسرعة إذا ماعليك 
.أمهية أصول االستنباط عند علماء النوازل التواتني حديثنا على 

واملصنف 2، للشيخ الورع ، سيدي حممد بن يوسف السنوسي ، احلسين ، مقدمة للمبتديئن: 11
حسب ما اطلعنا عليه ، مؤلف للمبتدئني لبيان احلكم الشرعي وأقسامه واحلكم الوضعي أيضا ، مما 

كما هو شأن املقدمة اليت وضعها الشيخ ابن عاشر ملصنفه حيتاجه املبتدئ الدارس ملبادئ الفقه ،
املرشد املعني على الضروري من علوم الدين ، واملؤلف حيوي ست لوحات باحلجم الصغري من الورق 

.، نسخة منه باخلزانة األثرية للزاوية البكرية بزاوية سيدي البكري 

، نسخة منه هـ 914ت ونشريسيالمسالك إلى قواعد اإلمام مالك ، لإلمام الإيضاح : 12
.خبزانة عبد اهللا البلبايل بكوسام 

.أنظر املصدر خبزانة آل اجلوزي بأوالد اسعيد ، خمطوط دون ترقيم - 1
صنف  حسب ما يظهر هو املعنون باحلكم الشرعي ، تعريفه وأقسامه ، أنظر فؤاد عطاء اهللا ، حبث بعنوان  هـ وامل895احلسىن التلمساين ت -2

نسخة من ، 221، ص م 2015مارس 06الفهرس الوصفي الشامل ملؤلفات علماء اجلزائر يف الفقه وعلومه ، جملة رفوف جبامعة أدرار العدد 
ذا العنوان ،  باخلزانة املركزية ، جبدة  .3074/5، السعودية ، حتت  رقم املخطوط 
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، للشارح أبو القاسم بن سعيد العمري ، وهو شرح الفاشية في شرح العمليات الفاسيةيةمالل: 13
متأخرو للمصنف املنظوم لعلي بن يوسف ، حول أصل ما جرى به العمل ، الذي اهتدى إليه 

.مالكية مدرسة املغرب الفقهية 
الشيخ أوالد، حملمد حييا الواليت ، خمطوط خبزانةتهذيب مراقي السعود في علم األصول:14

.باحلي الغريب ، مدينة أدرار سيدي املختار الكنيت 

نسخة منه خمطوطة شرح جمع الجوامع ، لمؤلفه المحلي الشافعي ، في علم األصول ، :15
.الغريب ، مدينة أدرار خبزانة أوالد الشيخ سيدي املختار الكنيت باحلي

.108نسخة منه خبزانة ملوكة حسب الفهرسة القدمية رقم كليات المسائل ، البن غازي ، :16

، وهو شرح وضعه الشيخ حممد حيى بن سيدي حممد بن السلم األبهج على تكميل المنهج: 17
على تكميل املنهج حممد بن سليم الواليت منشئا ودارا ، بدأه مبفهوم الركن والشرط ، وهو شرح 

نسخة .1لصاحبه الشيخ مياره الفاسي على نظم المية الزقاق ، مؤلف تطبيقات أصولية على الفقه 
.منه خمطوطة خبزانة أوالد الشيخ سيدي املختار الكنيت باحلي الغريب ، مدينة أدرار 

للشيخ حممد حيى بن شرح مختصر على تكميل المنهج المسمى ببستان فكر المنهج ، : 18
والنسخة اليت وقفنا عليها غري حممد املختار بن الطالب عبد اهللا ، وهو مؤلف يف أصول املذهب ، 

من فعل فعال جيوز فنشأ عنه من فعله هالك فإنه اليضمن ، واملؤلف حسب " مكتملة آخرها قاعدة 
، وهو من مؤلفاته اليت مل حتقق من اهتم برتاثه امسه البحر الطامي ذو اللجج على بستان فكر املنهج 

از الواضح على قواعد املذهب  حسب ما ورد يف مقدمة مصنفه الدليل املاهر الناصح شرح نظم ا
.2الراجح 

نسخة منه خبزانة أوالد الشيخ سيدي املختار الكنيت باحلي ، أعين الشرح املختصر ، واملؤلف املذكور 
.الغريب ، مدينة أدرار

.أوالد الشيخ سيدي املختار الكنيت باحلي الغريب ، مدينة أدرار نسخة منه خبزانة- 1
.8أنظر ما نص عليه حفيده يف مقدمة ، الدليل املاهر ، مصدر سابق ، ص - 2



النوازل التواتية الواقع والخصائص:        الفصل الثاني  

178

، وهو تعليق لطيف على 1بن بادي الكنيتاحممدللعالمة ل على منح الفعال ، فتح المتعا:19
، الكنيت الكبري املختار سيد بن الشيخ سيدي حممد ألصل الورقات لإلمام احلرمني اجلويين لنظم 

بشرح احلطاب على الورقات لإلمام اجلويين ، نسخة من هذا استعان فيهاملسمى منح الفعال ، 
.املصنف خبزانة الشيخ حممد باي بلعامل بأولف 

مطبوعة حمققة اآلن وضحة وهي كليات ، قواعد فقهية ، هـ 759ت كليات فقهية ، للمقري : 20
خبزانة ذات برت ،ةخمطوطنسخة منه واملصنف ، 2كقوله من باع بيعتني فله أوكسهما أوللربا املقصد  

، مع اإلشارة هنا أن املقري عموما لقى أوالد الشيخ سيدي املختار الكنيت باحلي الغريب ، مدينة أدرار 
.3خمطوطات علماء توات  اهتماما لدى 

، نسخة منه خبزانة املركز العلمي بأولف سفينة الوصول إلى علم األصول لمؤلفه العمريطي: 21
.مكتبة الشيخ باي رمحه اهللا 

للشيخ حممد باي بلعامل رمحه اهللا ركائز الوصول على منظومة العمريطي في علم األصول ، : 22
من املعاصرين ، وهو عبارة عن تعليق بسيط موجز للنظم املذكور استخلصه من شرحه ميسر احلصول 

.4يف علم األصول على سفينة الوصول 

أثرها في التطبيق الفقهي من حيث االستدالل ج -

يفرتض أن يظهر يف الفقه التطبيقي ، وهو ألصول االستنباط إن أثر استعمال تلك املصنفات 
.جمال النوازل والفتاوى 

املسمى خلف ثروة عظيمة يف خمتلف العلوم الشرعية واللغوية  منها نظم ملهمات خليل ونظم يف حكم آبار بالد أزواد املختار الكنىت ،حممد بن - 1
يف جملدين ، هدية الباري اجلواد  يف جكم آبار أزواد ، كما مجع نوازل شيخه باى بن عمر الكنىت املشهوره املوجودة ضمن رفوف بعض خزائن توات 

.من هذا البحث 17أنظر ترمجته ص  ني ، له مراسالت مع علماء إقليم توات ، ضخم
.أوالد الشيخ سيدي املختار الكنيت باحلي الغريب ، مدينة أدرار وجه ، خزانة1أنظر املخطوط ، ص -2
ن تاريخ توات ، أحباث تارخيية ، ط ، منشورات بئر ماإلمام املقري يف خمطوطات التواتني ، مؤلف حبث ملزيد من البيان ينظر أبا الصايف جعفري ،- 3

.وما بعدها 285م ، ص  2011، 1التوتة ، اجلزائر 
.5أنظر مقدمة املصنف ، حملمد باي بلعامل  ، ركائز الوصول ، ط  ، مطابع عمار قريف ، باتنة ، اجلزائر ، د ، س  ، د ، ر ، ص  - 4
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اإلحالة أثناء إن املتتبع ألهم تلك األعمال الكثرية النوازلية مما خلفه لنا احلظ ، قد الجيد عملية 
لكن أثرها التطبيقي،يف كل عملية استداللية للفرع الفقهي وكثرية التخريج واالستدالل صرحية

.تمعن تبدو واضحة للمواإلشارة إليها أحيانا

:، وذلك يف ما يليسابقا نضيفها ملا ذكرناه ومما ميكن التدليل به ، مناذج 

عليه ما جاء يف نوازل الشيخ ، عبد الرمحان بن عومر التنالين ، غاية األماين ، يف آخر وقفنامما : أ 
إىل أن فقد أشار رمحه اهللا مسائل األنكحة وما شاكلها ، يف موضوع األميان املتعلقة بالطالق ، 

يسئل وينوى إن قصد بعض أنواعه أم ال ، مث يدلل لذلك ويربط يف الطالق احلالف باللفظ العام 
املسألة بأصول االستنباط ليختمها باإلحالة إىل مصنف تنقيح الفصول للقرايف ، ومجع اجلوامع 

. 1للسبكي 

نازلة الشيخ املغيلي رمحه اهللا ملن سأله عما جيب على املسلمني من اجتناب إن املطلع على : ب
، جيده أحيانا ينقل من كتب األصول مقويا وجهة مدركه يف احلكم ، كقوله مثال وهو يؤسس الكفار

وإمنا النظر املصيب ...: لشروط املفىت وما العلوم اليت ينبغي أن يتوفر عليها ننقل نصا منها يقول فيه 
ا إىل املطلوب  ، هو النظر الصحيح ، والنظر الصحيح مرتب معلومني فصاعدا على جهة يتوصل 

أوالمعرفة له باملنطق فمن المعرفة له باللغة ....وتلك اجلهة إمنا هي إدخال الداخل وإخراج اخلارج 
ولذلك قال : ل للغزاىل قائال ، مث حييل إىل مصنف املستصفى يف علم األصو 2اليوثق بفهمه أصال 

اإلمام الغزايل يف مقدمة كتابه املسمى باملستصفى ، املنطق مقدمة جلميع العلوم ومن مل حيط به علما 
.3بفهمه أصال يعتد ال

فمنهجية طريقة املتكلمني األصول ، لكنه يف مباحث وإن ارتبط النص املسوق بعلم املنطق 
تهد ، ، كما أن تأتى صدر تلك املصنفاتلىت تنطلق من املقدمة املنطقية ا سياقه يؤسس لشروط ا

دون ترقيم . بلبايل ، غاية األماين ، خمطوط ، مصدر سابق ، مسائل األنكحة وما شاكلها أنظر عبد الكرمي بن عبد املالك ال- 1
33ص بكراوي عبد اهللا أنظر الشيخ املغيلي ، ما جيب على ااملسلمني من اجتناب الكفار ، خمطوط خزانة  - 2
.3ص 2/1أنظر الغزايل ، املستصفى ، مصدر سابق ، مج  - 3
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يؤكد مدى تواصل هذا العامل النوازيل مبؤلفات أصول االستنباط وكيفية االستفادة منها أثناء كل ذلك و 
.عملية التنزيل 

جنده يف جواب ومناقشة الشيخ ومن األدلة على االستعمال ملصنفات األصول واإلحالة عليها ما: ج
أن العادة إذا قال أحدهم ، وذلك حممد عبد الكرمي البلبايل يف مسألة العرف القوىل ألهل توات 

عرف قاعدة من قواعد املذهب وال: على بنايت أال تدخل بنات البنات ، فقد قال رمحه اهللا ستُ حبَّ 
مبينا اعتبار العرف أصال نص المية الزّقاق بلى باعه واملصري إليه وصرف اللفظ له ، مث حييل عجيب اتِّ 

: املصنف ما قالللمطلق عنداللمبهم ومقيداللعام ومفسر اللمجمل وخمصص

بيان وختصيص وتفسري مبهم شهيد        وتقييد لعرف جرى حُال 

مشهور مصدر أصويل اإلحالة على ذلك بمث أتبع ، اخل .....1به احلكم والفتوى 
.2مجع اجلوامع لتاج الدين السبكي ، 

احلركة الفقهية املالكية بإقليم توات تسبق أنتضح يف يوملخص ما متت معاجلته يف هذا الفصل 
اية القرن احلادي عشر مرورا دالقرن السادس اهلجري ، ومتتد إىل عصر االز  هار خصوصا من 

بالقرنني الثاين والثالث إىل الرابع عشر اهلجري ، وظهر ذلك يف تأسيس املراكز العلمية يف كل ربوع 
اليت اجلم الغفري من الطلبة العلماء الذين أسسوا املدارس العلمية تكوين ضف إىل ذلك ، اإلقليم 

.ت ذلك التواصل على حلقاإىل اليوم التزال شاهدة 

تنشيط الدرس الفقهي على إىل جانب حواضر املدرسة املغربية يف احلاضرة التواتية أسهمت لقد و 
مشل ذلك اجلانب الفقه النظري وما قدمته تلك املدارس ، مدى قرون علمية إىل يوم الناس هذا 

للطلبة يف إطار منهج الدراسة النظرية ، وعلى الرغم من انشغاهلا األساس بتكوين األفراد مل تكن 
من أمهها ما يفوق العشرة من مصادر ، حركة التأليف الفقهي ، فقدمت مصنفات عدة معزولة عن 

، كما سجلت حضورها بقوة يف الفقه ونظم وطرر وحاشية بني شرح وتعليقحول خمتصر خليل ما
.182-181التاودي على المية الزقاق ، مصدر سابق ، أنظر حاشية - 1
.190أنظر اجلواهر ، مصدر سابق  ، ص - 2
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مع قضاياه ما جعلها تدفعية جمتمع اإلنسان التوايت وتفاعلهاواقع وحركلالتطبيقي من خالل مواكبتها
مدى قدرة الشريعة اإلسالمية على مواكبة املستجدات ، وظهر ذلك يف وتعكسعنه احلرية الشرعية 

مستندة يفالتزال مستمرة إىل العصر احلاضر احلاضرةعطاءاتو ،نوازىل ما خلفته من تراث 
.التدليل للفقه النظري والتطبيقي علىامصدريته

قدم احلركة الفقهية يف اإلقليم العام املستمر يرجع يف غالبه إىل عامل ما أسسته وفود العلماء 
–القادمة من حواضر خمتلفة ، وساعدها عامل املوقع اجلغرايف الواقع يف طريق القوافل الوافدة للتجارة 

مقا الدرس الفقهي حركت احلوار الفقهي واملناظرة اللذين عو وللحج أيضا ، –سوق الكتاب الفقهي 
وارتقا به من جمرد التسليم لألقوال إىل معرفة مؤسساته ضمن أطر أصول وقواعد الفقه املذهيب 

.املالكي

ألحكام العملية والعقائدية وحىت الفكرية لالتواتية يف كثري منها مشول واقع مفهومها النوازل 
هذا العلم تْ علَ يعىن أن النوازل عند علماء توات فَ خارج إقليم توات ، ما وقد تعدى أثرها ، واللغوية 

.على مسائل واقعة خارج اإلقليم أوالعكس اإلجابة من خالل االهتمام و 

احمللية ، اليت تعاجلها أمهها النوازل عند علماء حاضرة توات هلا ما مييزها على مستوى املسائل 
ا من حيث التنوع الفردي واملوضوعي تنوع وعلى مستوى جماكما متيزت اليت أكسبتها الواقعية   ال

على مستوى ما أسست عليه تلك املسائل استجابة لواقع تلك حياة الفرد التوايت ، كما هلا ما مييزها 
كاملصلحة املذهب املالكي يف التكييف والتنزيل  يف فلك ستنباط الامن أصول فاستفادتامللمات 

اهتدى إليه متأخرو مالكية تلك األصول ما أبرزومناخل ...وسد الذرائع ، وعموم البلوى ، والعرف 
املدرسة املغربية أصل ما جرى به العمل ، وخمالفتها أحيانا يف بعض الفروع الفقهية ملا عليه مشهور 

ق البائن بينونة صغرى ، املذهب املالكي كاعتبار أثر استعمال لفظ حمرمة خلية من ألفاظ الطال
ما جعلها متتاز باختيارات ومفردات مستقلة ، كما وجواز قسمة احلبس ولوتعلق بأصول الشجر ، 

ة ، ما يعىن ان اهتما بأصول مها استفادت من نصوص علماء النوازل السابقني يف القضايا املشا
.النوازيل االستنباط مل يقف عند حد الدرس النظرى وإمنا انعكس على الواقع 
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ما أفىت به يف املسائل اليت فصل فيها القضاة أو أحواهلاالنوازل لدى علماء توات تساير يف غالب 
يف ما شابه كنوازل والنوازىل أقون ، وهلذا جندها تعزز وترجع إىل ذلك املكنون القضائياملفتون الساب

.اخل...والزجالوي ، الغنية ، وغاية األماين ، ونوازل اجلنتوري 



ك

الفصل الثالث  
الشيخ عبد الكريم البلباليفتاوى
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:الثالثالفصل 
الشيخ عبد الكريم البلباليفتاوى

حممد عبد الشيخ –التعريف بشخصية النوازيل ، لدراسة ذه االتمهيدي هلدخل امليف ناناولت
فقه النوازل اليت تعكسها نوازله املوسومة ا الفصل يتم الرتكيز على عالقته بويف هذ، –الكرمي البلبايل 

واملخرجة " حتفة اللبيب احلليم يف أجوبة أيب زيد سيدي حممد عبد الكرمي " ان يف أصل املخطوطة بعنو 
.اجلواهر اللئايل من فتاوى حممد عبد الكرمي البلبايل ، حتت عنوان 

ن الفصل جييب عن اإلشكاالت الواردة على هذه النوازل من حيث استبيان خواصها املادية أكما 
ازل لدى احلاضرة التواتية تعكسها كإضافة يف جديد مكتبة فقه النو وجوانبها الشكلية وما األمهية اليت 

ـادية فوائدها العلمية واالقتصكما جييب عن فرضية الفقهية اإلسالمية عامة ،  املكتبة خاصة و 
اية القرن الثالث عشر وما يزيد على سبعة  تمع توايت إبان عصر الشيخ رمحه اهللا  واالجتماعية 

ا من حيث ما تعتمده / 19/20بع عشر اهلجري عقود من القرن الرا م ؟ وما اخلصائص اليت تنفرد 
الذي مييزها يف التعامل مع امللمات –أوالنسق العام الطريقة –اخل ؟ وما املنهج ..ملصادر من ا

اخل ...ه ومعامالته ـواألمور العظام إلقليم ىف زمن شهد فيه الفرد التوايت بداية حتول يف منط معيشت
إبان دخول النهضة احلديثة مؤثرات شهده على مستوىىت الاملتغرياتتعامله مع بداية يجة نت

من إشكاالت آنذاك ؟ معاجلات وفق وطرحته مبا تطرحه االستعمار الفرنسي املباشر إلقليم توات 
: اخلطة التالية 

 الشيخ حممد عبد الكرمي وفقه النوازل : املبحث األول
بنوازل الشيخ املطلب األول التعريف
 أمهيتها: املطلب الثاين
 ومصادرهاخصائص نوازل الشيخ : املبحث الثاين
 اخلصائص : املطلب األول
 املصادر: املطلب الثاين
 منهج نوازل الشيخ : املبحث الثالث
 املنهج من حيث الشكل : املطلب األول
 املنهج من حيث املضمون  : املطلب الثاين
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الشيخ محمد عبد الكريم وفقه النوازل : ل المبحث األو 
ف خلَ ، وبيئته  َ حل إشكاالت وقضايا زمنه الشيخ عبد الكرمي البلبايل رمحه اهللا ، كان املرجع يف

ج أسالفه من علماء توات ، متحمال ألمانة التبليغ ،  مشاخيه يف االهتمام بالدرس الفقهي ، على 
ا على مواكبة املستجد واملتطور مدركا مدى صالحية الشريعة وحاكمي تها لكل زمان ومكان ، وقدر

مستشعرا خطورة التوقيع عن اهللا عز وجل يف هذا املقام ، فكان مقصد ووجهة من استشكل عليه ، 
ومن خارجه كبلدة كرزاز التابعة ملنطقة ، من نواحي القطر التوايت  ،مما حل ونزل أمر احلكم الشرعي 

كما هو الشأن يف مسألة من مسائل الزكاة اليت طرحها عليه حممد بن ،ائرمن أرض اجلز الساورة
جييب عن النوازل فكان وغريها ، هـ 1365أمحد بن عبد املالك الكرزازي القاطن هناك آنذاك ، سنة 

.بارات مقربة املعىن نثرا ونظما ، ، يف ع، متتزج إجابته بالنصح واإلرشاد لذوي املسائل 
نوازل الشيخ بتعريف ال: ول المطلب األ

اسمها : الفرع األول 
من نوع الفتوى الفردية ملسائل طرحها هي إجابات ، فتاوى الشيخ عبد الكرمي البلبايل رمحه اهللا 

تركها يف أوراق عديدة ، اهللا لبيان احلكم الشرعي ، وجهت للشيخ رمحهإبان عصره الواقع بتوات 
، وحتوى أجوبة ألسئلة وجهها لشيخه الشيخ عبد اهللا البلبايل رمحه اهللا ،من حياة شيخه متناثرة 

وقد أكدت املصادر عزمه على مجعها ، لكن اختطفته املنية ، فبقيت على حاهلا إىل أن املذكور ، 
فكان التلميذ أشد برورا بشيخه بعد ،عمراالشيخ حممد عبد العزيز سيد ، قيض اهللا هلا إرادة تلميذه 

طلب منه بعض اإلخوان أن جيمعها وينظمها وفق سنة التقسيم ألبواب الفقه املعروفة يف ملا،وفاته
كالغنية وغريها من مصادر النوازل التواتية ، اقتناصا من مؤلفات الفقه كمختصر تآليف نوازل العلماء  

.اص والعام اخلرجاء انتفاع ، خليل 
ا بطون اخلزائن ، فقام جبمعها من تلك األوراق املتناثرة يف وأعاد  وأخرجها من صدفة مسود

-له ، أولبعض األئمة األعالم ،ض الفوائد ، وبعض األسئلة وأجوبةبعأضاف هلا و كتابتها خبطه ،
" مساها و -غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنالين ،" كما هي السنة يف بعض نوازل توات ، كنوازل

.1" ة أيب زيد سيدي حممد عبد الكرمي حتفة اللبيب احلليم يف أجوب

.وجه 1ص ، خطوط ، خبزانة بين تامرتيف مقدمة امل" أنظر املالحق 1
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تسهيال على تشجيعا و و ،وقد قدر اهللا سبحانه أن يواصل التلميذ الشيخ عمله ، إفادة للمسلمني
.الراغبني من الباحثني يف أن خيرج ذلك العمل ويطبع ، 

ى الشيخ سيدي اجلواهر اللئايل من فتاو " عنوان خمالف باسم ظهر حتت ظهر هذا اجلمع املخرج وملا 
.1" عبد الكرمي البلبايل 

أثناء نقل النص من املخطوطة إىل جهاز امعجلإلن ا، االستدالليف ا هذا التخريجاعتمدن
احلاسوب ، كان اليزال يف حبث مستمر ، فقد يعثر على نازلة أثناء ذلك فيضيفها للجهاز بدون 

فتحصل أن النص املخرج فيه زيادة 2مبدويب ما أفادنا به تلميذه حممد حسب إضافتها لألصل ، 
.على األصل ولذلك اعتمدناه 

خواصها المادية :الفرع الثاني 
، لونه واضح مقروء خبط مغريب خبزانة بىن تامر يف شكلها املخطوطنص هذه الفتاوىأصل

دميا ملصنف املخطوط ، وأوراقها املداد األسود واألزرق ، مما عهدت الكتابة به قلون غالبه خمتلط بني 
.، 27× 21من النوع الطويل املقاس يفوق مــقاس 

.فمختلف ، من أبواب هلا ترقيم خاص ، وغالب األبواب غري مرقمة أما ترقيم الصفحات 
.حالتها املادية صحيحة غري متآكلة لقرب عهدها بالنسخ 

. رمحه اهللا " د عبد العزيز سيد اعمرالشيخ حمم" الناسخ هلا صاحب اجلمع نفسه 
مث بعد ذلك أراد ،هـ 1990هـ املوافق ل1411رجب الفرد 12انتهى من مجعها بتاريخ 

إخراجها وهو مل ينته بعد من مجع صفحات املخطوطة األصلية للشيخ املتناثرة هنا وهناك ، فكان يف 
قد يصادف نص مسألة أويعثر عليه باخلزانة هذه املرحلة األخرية ينقل نصوصها من تلك املخطوطة ، 

نصوص للضافته لألصل ، فكنا أثناء مقابلتنادون إلغريه ، فيضيف ذلك النص على جهاز الكومبيرت 
جند الزيادة أحيانا ، وهلذا االعتبار اعتمدنا نقل بني املخطوطة األصلية والنسخة املطبوعة املخرجة 

طبوع املخرج دون املخطوط حبكم احتوائه على الزيادة ، النصوص للتدليل يف البحث من النص امل
.نتيجة العثور على النصوص للشيخ أثناء البحث املستمر للتلميذ الشيخ املخرج 

.4أنظر مقدمة املصدر املذكور ، ص - 1
.00:18م 06/2011/ 15مقابلة شفوية معه بدار القراءة ببىن تامر ، تاريخ - 2
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أهميتها : المطلب الثاني 
تمع التوايت ذو ةإن نوازل الشيخ رمحه اهللا نوازل حتمل صفة األحكام الشرعية العملية املرتبط با

صائص الفكرية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ، ما يعىن أن هلذه النوازل أمهيتها وتتجلى تلك اخل
: األمهية باختصار فيما يأيت 

األهمية العلمية: الفرع األول 
، ولذلك جاء يف مقدمة جامعها احلديث عن هذه النوازلاألساس من وضعاألمهية العلمية هي 

على بيان ثروة هائلة من الفروع الفقهية العملية يف جل أبواب ما جعلها تشتمل، نشرهالعلم وأمهية 
الفقه املرتبطة حبياة الفرد التوايت املسلم آنذاك بدءا من موضوع طهارته إىل صالته وزكاته وما استجد 

عالم التلغرايف وما استجد من مسائله كثبوت الرؤية عن طريق اإلفيها كزكاة األوراق النقدية إىل صومه 
،telegramme نظرا للتطور الذي بدأ يشهده توسطا مبعامالته املالية من بيع وشراء وما استجد

تمع التوايت آنذك  ، فظهرت مسائل معاصرة كبيع البون وغريه م 20من حتوالت بداية مطلع القرن ا
مبعاملة أيضا ارتبط نها ومامن حكم كراء األرض جبزء موما تعلق منها بنشاطه الفالحي التقليدي ، 
معامالته املائية املرتبطة بنشاط الفقارة أنشطة ، و اخل ة وما تبعها من ضمان سى حمليا باخلرامسُ ما
ا وأحكام املرافق التابعة هلا كالساقية ز ون تمع التوايت –مسلك املاء –اعا وما تعلق باألحباس يف ا

وما طرحته ، واملساجد والكتاتيب والزوايا العلمية ننيالبعلى احلبس الذي اهتم بقرىباحملافظ 
من إشكاالت علمية احتاجت لرؤية معاصرة ترتبط بأصول الشريعة للمحبسني املصطلحات اخلاصة 

، تصدى الشيخ لبيان ذلك إما بإجابته املستقلة أوبالرجوع ملا صدر من فتاوى السابقني يف وقواعدها 
.إقليم توات

االجتماعية األهمية :يالفرع الثان
ظواهر اجتماعية للفرد التوايت املختلفة كبيان حال برز يف هذه النوازل من وتتضح من خالل ما

ا الدواب احلاملة للنجاسات ومستواه التمدين ،ةتمعيشبساطة  واتضح ذلك يف حال الطرق اليت متر 
كوث الناس يف تلك األزقة مما يتسبب من تعرق وم،احملتاج إليها يف الفالحة –التقليدية األمسدة –

م ومالبسهم خصوصا يف فرتة الصيف الذي تصل فيه احلرارة املومسية .% 50بأبدا
كما تتضح احلياة االجتماعية بشكل واضح يف الزواج وكيفية إبرامه بدءا من اخلطوبة إىل الدخول ، 

.ومشاكل العالقات الزوجية وما ينجم عنها من طالق 
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تمع وترابطه خصوصا بني أفراد العائلة املتشاركة يف الكسب والعمل آثار أيضاتظهرو  عالقات ا
تمع من خالل حبس األموال يف شكلها  داخل العائلة ساً ُحبُ والغذاء ، وتتضح أيضا معامل نظام ا

ائلة املعقبة ، كما غالبا على األبناء دون البنات دفعا ملشاركة أجانب يف ممتلكات العفيقع التحبيس
تتضح معامل التظاهرات االجتماعية املتمثلة يف مواسم زيارة األولياء وما طرحته من إشكاالت حول 

.بعض الطقوس والعادات احلكم الشرعى ل
األهمية االقتصادية : الفرع الثالث 

املعتمدة بشكل أساس يدية التقلوتتضح معاملها من حيث أثر املنتجات احمللية املتمثلة يف الزراعة 
ودور تلك املنتجات يف االكتفاء الذايت يف املعيشة ، من منتجات –الفقارة –على السقي التقليدي 

ملختلفة والتمر بأنواعه ااخل ..والتافسوت -كاوكاو–احلبوب كالقمح والشعري والفول والفول السوداين 
ع املهم لألكل والطهى واحلماية والوقاية من احلر والقر و ر الباكورة منها والعادية منتوج النخلة ذات املز 

الفواكه واخلضر أيضا من بصل وثوم إىل غري ذلك من الفوائد الىت تقدمها للساكنة ومن املزروعات، 
يف مناخ جاف شديد احلرارة والربودة إضافة إىل الزوابع الرملية اهلوجاء أحيانا ذات األثر اخل ..وبطيخ 

.على املنتوج 
وغريه يف إطار الصادرات إىل املنطقة سواء من السودان الغريب األمهية االقتصادية من كما تربز 

أومما بدأت توفره سلطات االحتالل الفرنسي بعد استيالئها على توات ما طرح جتارة املقايضة ، 
، ة بسعر الدولة أولغريه من عامة القاطنيقدم كامتياز ملن يقدم خدمات مسألة البيع على البون الذي 

.إىل غري ذلك ...طلبا للربح بدون أن يرى السلعةبيعهيريد فنشأ الواقع إرادة من 
ولقد اكتفينا مبا ذكرنا عن الوصف دون التمثيل على ذلك من فتاوى الشيخ التضاح هذه املظاهر 

. إن شاء اهللا بعد هذا الفصل اكتفاء مبا نسوقه يف الفصول التطبيقية اآلتية 
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ومصادرها البلبالىنوازل صائصخ: الثانيبحثالم
فتاوى الشيخ رمحه اهللا من نوع النوازل الفردية من حيث األسئلة املوجهة إليه طلبا للبيان الشرعي 

خصائص نوازل الشيخ : المطلب األول 
فدخلاقع الناس ، الذي شهد بدايات لتحوالت متعددة يف و املؤلفزمانواقع وحبكم 

اية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين ميالدياالستعمار إىل البالد التواتية وبدأت حياة ، يف 
الواقع يفرض بعض القضايا اليت مل تعهد يف ما سبق من هذا ما جعلالفرد التوايت تشهد تطورا ، 

بيع البون بدون معرفة السلعة ،كمسألة طرح الواقع قضايا يف العبادات واملعامالت ،  إذ األزمنة ،
ما عرف يف منطقة توات ومسألة " األوراق النقدية املعاصرة " الزكاة يف الكاغد ،حكم ومسألة 
" ، مبا يعرب عنه بالربقية ضرب الدبيش يف رؤية اهلالل يف الصيام والفطرآنذاك ب

telegramme...، اخل ...ملطامر ، ومسألة الصالة يف أجتازوات الطني وا1"اخل.
ا املطروحة وفق : خلصائص التالية افجاءت فتاواه وإجاباته الفقهية على إشكاال

نظماالواردة الفتاوى اإلجابة على : الفرع األول
، متكنه من ناصية القريض ، فهو ذوالبداهة عبد الكرمي البلبايل رمحه اهللا به الشيخ متيزمما 

يف ختصصه الفقهي ، تسهيال على السائل يف حفظ اجلواب ، ومجعا لشتات الشعرية ، استغلها
.املسائل 

.فجاءت هذه الفتاوى يف بعض مسائلها وأجوبتها يف أسلوب منظوم 
ا حوصلة هلا على النازلة اإلجابة بعد ها رمحه اهللا دفير ، املنظومة وغالب هذه اإلجابات  نثرا ، فكأ

ا  ا يف الذاكرة و للطالب ،تسهيالريق الشعرعن طومجعا لشتا لسرعة حفظ املسائل واالحتفاظ 
.ملدة أطول

.ويف بعض احلاالت القليلة ، يفرتض املسألة بسؤال منظوم ، وجييب عنه بنفس الغرض 
:ومن أمثلة إجاباته الواردة نظما 

-dictionnaire" أنظر جمموعة من الباحثني -1 françaic – arabe"
1424 h- 2004-m- Edition-02 Pدار الكتب العلمية بريوت لبنان ، – – 769 .".
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يف الكاغد الذي أحدثه االفرنسيس يعرف من قبل ، وهو حكم الزكاةنازلة الزكاة يف ما حدث ممامل
أمهها يف القرن الرابع عشر اهلجري ؟ فأجاب على املسألة ، ودلل على ذلك بالنصوص املتعددة ،

.1أصل النماء احلاصل فيها، ورد على من ذهب إىل عدم وجوب الزكاة يف األوراق النقدية
: بقوله اجلواب حمصوالوختم املوضوع 

ا كالعني جارياتـــــاة           زكأقول يف الكوارط ال أل
تغافالتلعليش ذاك ـــروات           ااواعرض أخي عما منى 

خل                                                          ...دونات اءت لنا به مجه واضـــــحات            ويل دالئلقـ
: تم بتوقيعه قائال إىل أن خي

.2قد نقحوه فاجنلى الثباتالثقات     عبد الكرمي حكى ما
الفقهية األلغازعرض الفتاوى بفن : الفرع الثاني

.سمى باملعمي ، والعويص ، واحملاجاة إىل غري ذلك األلغاز مصطلح ملعان عدة ، ت
ومنه فعل الريبوع ، عن وجهه وحقيقته ميل بالشيئ وأضمر ،  أى شيئ عمى من الما، وهو يف اللغة 

.3على ألغاز اللغز وجيمع ، املسمى باللغيزاء ، لكونه مييل يف اجتاه غاره ليعميه درءا للتوصل إليه 
علم يتعرف منه داللة األلفاظ على املراد داللة خفية يف " يعرف على أنه ويف االصطالح ، 

.4" الغاية 
ا إخفاء وجه احلكم فيها ألجل " وعرف أيضا بأنه  عبارة عن تلك املسائل اليت يقصد 

."االمتحان 
العقول البشرية هذا النوع من الرتاكيب اليت تدل على معان مقصودة داللة خفية لقد استحسنت و 

لمية من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستغرق جل التخصصات العلك حىت اجتمع منها فن خمصوص ، و ، وتبارت يف ذ
. 5حنو وقراءات وحساب وفرائض ، إال أن التفريع الفقهي كان أكثر حظا 

.164، ص 1/2عليش يف فتاواه ، أنظر، فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب مالك ،ط دار الفكر ، در ، د، س ، ج الشيخ به أعين- 1
.89-84واهر ، املصدر السابق ص أنظر اجل- 2
405ص 05أنظر ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج- 3
.29ق أبو األجفان وعثمان بطيخ  ، طبعة دار الرتاث القاهرة ، واملكتبة العتيقة ، تونس ، ص ياخلواص ، حتقأنظر مقدمة درة الغواص يف حماضرة - 4
م دار بن حزم بريوت لبنان 2002هـ 1423، 1ط " أنظر ، أمحد بن مسفر العتييب ، القواعد التأصيلية دليل املتفقهني إىل ضبط املعارف الفقهية - 5
.6ص ،
م  دار الريادة 2009هـ 1430، 1ط ، " مدارس النظر إىل الرتاث مقاصد الشريعة وطرق استثمارها " عبد الرمحان األخضر األخضرى أنظر أبو -5

.81ص للنشر والتوزيع ، دمشق سوريا ، 
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األشباه ابن جنيم رمحه اهللا يف كما قال برز يف املدونات الفقهية  مستقل فن النوع ، هذا يعترب و 
1" هو فن األلغاز الفن الرابع من األشباه والنظائر و :" ، والنظائر 

هـ 799وممن اهتم به وكان له فضل السبق والرائد فيه لدى املالكية ابن فرحون رمحه اهللا ت 
.مبصنفه درة الغواص يف حماضرة اخلواص

فقه " تلك األلوان ، ومن والفقه ألوان متعددة على رأسها معرفة أحكام احلوادث نصا واستنباطا
.2"األلغاز
، كان يطرح أحيانا أسئلة بطريق اللغز الفقهي له طلبة يدرسهم الشيخ مهتما بعلم الفقه ملا كانو 

شحذا للهمم وتغيريا لألسلوب املعهود يف عرض ومناقشة املسائل الفقهية ، وتقوية نظما أونثرا ، ،
ن طريق مما يندرج ضمن املنهج التطبيقي يف تدريس الفقه عللملكة الفقهية للعلماء وطالب العلم ، 

3.منذ القدميعلماء توات الذي عرفه و ،االختبار للطالب

ذا الفن ، نظم العالمة ،  الشيخ سيدي عبد الرمحان ابن ومن األدلة على اهتمام علماء توات 
شبكة القناص على مساه يف مؤلف ألغاز بن فرحون ، فاق الثمامنائة بيت ، 4أحممد العامل األنزمجريي

ذا الفن قائال ، مدرة اخلواص : وضحا اهلدف من االهتمام 
لشحذ أذهان ذوي املصافاتاأللغاز واملعميات          من مجلة 

5قى ـــــــــــــــــــــعليه يف الفهم ملا يلحكمته اختبار ذهن امللقى      

يف احلديث النبوي الشريف -إن صح هذا التعبري –اقتفاء مبا ورد يف املنهجية التعليمية النبوية و 
.6]مثلها كمثل املسلم إن من الشجر شجرة [

.319م ، دار الكتب العلمية بريوت ، ص 1980هـ 1400ابن جنيم زين العابدين ، ط در ، - 1
.7در السابق ، ص صامل" مسفر العتييب ، القواعد التأصيلية دليل املتفقهني إىل ضبط املعارف الفقهية أنظر ، أمحد بن- 2
توات املنهج واملضمون ، منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف باجلزائر ، أعمال امللتقى أنظر حبث أستاذنا حممد دباغ ، فقه النوازل عند علماء-3

.123ص " فقه النوازل يف الغرب اإلسالمي " بعنوان م 2010الكي بوالية عني الدفلى السادس للمذهب امل
من أسرة معروفة ،هـ 13-12، عاش على وجه التقريب النصف الثاين من القرن الدارهو عبد الرمحان بن حممد الزجالوي األصل ، األنزمجريى - 4

تهدين يف عصره إليه انتهت الرياسة العلميةلوننقاىل ، درس على أخيه حممد والشيخ أحممد ابالعلم والصالح ،  يف توات ، ترك مؤلفات ، منها آخر ا
اية القرن الثاين عشرشبكة القناص نظم درة درة الغواص البن فرحون ، جمموعة من النوازل ، شرح على أوبداية خمتصر خليل مل يتمه ، وفاته تقريبا يف 

، وترمجة وجيزة حملمد الشيخ ، خزانة الشيخ سيدى عبد الرمحان ، 08نظر الدرة الفاخرة ، مصدر سابق ، ص أهـ 1207الثالث عشر اهلجري ، 
دراسة وصفية خلزانة الشيخ سيدي عبد الرمحان بن أحممد األنزمجريي ، جملة رفوف ، مصدر سابق ، " وحبث ، عبد القادر قصباوي ، بعنوان أنزمجري ، 

39-38ص م ،2013، ديسمرب 03العدد 
.32-31أنظر سيدي عبد الرمحان ، شبكة القناص على درة اخلواص ، تعليق وحتقيق سامل بن عبد الكرمي ، مصدر سابق ، ص - 5
ذا اللفظ ، كتاب العلم ، باب الفهم يف العلم ، ح رقم احلديث أخرجه - 6 .39، ص 1، انظر البخاري ، مصدر سابق ، ج 72البخاري 
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:ذلكومن األمثلة على 
من أحرم يف الصالة وفأر خرج من خمرجه : األول : لغزان : فتاوى الصالة باب يف نثرا قوله -

.وصالته صحيحة 
.1عليه ةعادمن أحرم يف صالته وأحدث عمدا وال إ: والثاين 

: يف فتاوى النكاح وقوله نظما -
يف رجل قد فسخ النكاحوبعد ما قولك يا مصباح   

2مبوت صهر عنه أهل ناح       وحزنوا وبالبكاء صـاح

مشهور المذهب المالكيفولو خالمراعاة المفتى به في إقليم توات: الفرع الثالث
أثر عرف غري املذهب املالكي والجيده اليهذا النموذج من النوازل التواتية ،لواقع إن املتصفح 

ملذاهب الفقهية املشهورة إال نادرا يف مقامات االستدالل واستطرادا للبيان ، كمسألة قول من أقوال ال
اد صالة الباصق يف  وعدم فس3من باع ما على خنله بلحا ، أجتب عليه الزكاة من مثنه أم ال ؟  

.الصالة للحاجة 
املالكي ، بل قل على املشهور مما به الفتوى عند املتأخرين ، وعليه فنعدم خروجا له عن املذهب 

يتحجر بل املختصر وشروحه ، ومع هذا فإن الشيخ ملنصوصوال أدل على ذلك من كثرة اعتماد 
.حاجة جوز اخلروج إن دعت إىل ذلك 

:  ما يلي ،يف إقليم توات املفىت به بهعلى التزامومن األدلة 
ا إىل املقابر ، عند رفع ايف تواتيف نازلة حكم التهليل الذي جرى به العمل-1 جلنازة والتوجه 

والسيما حيث جرى به العمل ، وما جرى به عمل الناس : قلت " :فبعد أن حكم باجلواز قال 
م ينبغي أن  يلتمس له املخرج ما أمكن على خالف أووفاق إذ اليلزم ارتباط وتقادم يف عرفهم وعاد

.4:العمل مبذهب معني أومبشهور من قول قائل 
الرجل أشار إليه أثناء االستدالل على جواز خمالفة مشهور املذهب يف نازلة مامن أمثلة ذلك ، 2-

مبا نقله عن التسويل مث يدلل..أشهد هو وابن أخت له أن مجيع ما بأيديهما شركة بينهما الذي

.52ر اجلواهر ص أنظ- 1
.150اجلواهر املصدر السابق ، ص أنظر- 2
. 58، أنظر اجلواهر ، ص 80أنظر اجلواهر ، ص -3
.62أنظر اجلواهر ص -4
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وقد اختلف األصوليون يف االنتقال من مذهب إىل آخر يف بعض املسائل : نصه شارح التحفة ، ما
.1.."، والصحيح من جهة النظر جوازه 

، أثناء إجابته يف إقليم توات وانطالقا من هذا املنهج الذي رمسه لنفسه  راعى رمحه اهللا املفىت به 
م الفقهية لبعض القضايا والنوازل ، اعتمادا على مسالك عليه العلماء متاشيا على ما سار يف خترجيا

رك أصول استنباط معينة ا، وخالف أحيانا ملداملشهور يف املذهب جاء ذلك على خالف معينة ، ولو
.تظهر وفروعها يف الفصول التطبيقية اآلتية  إن شاء اهللا 

الفقيه قولقبله ، علماء احلاضرة العلمية يف توات وعامة هذا األصل للشيخ دلة مراعاة أومن 
ويدلل لنازلة من نوازل النوازيل ، الشيخ سيدي عبد الرمحان بن عمر التنالين يف نوازله وهو يناقش

جرى به العمل مقدم على املشهور وأرجح منه فأحرى تقدميه على اخلالف ألن ما...."األحباس ، 
.2" مطلقا 

هل جيوز إخراج الزرع أوالتمر أو : ، ونص السؤال الزكاةفع القيمة يف بعض أنواع دمسألة - 3
.الطعام أو العروض عن الدراهم أم ال ؟ 
خريا للفقراء  ، ودلل على ذلك ببعض نقول علماء املذهب فأجاب بعدم اجلواز مامل يكن يف ذلك 

وات ألن الغالب عليهم االفتقار إىل القوت املوافق لفقراء ت" اجلواز " وهو : قلت : املالكي ، مث قال 
عنها شيءاغد فيجوز إخراج كل ـوأما دراهم وقتنا هذا حيث صارت ك، ويفرح به أكثر من غريه 

ا شبيهة بالعروض  .3" أل
.4" واملفىت به يف املذهب أن إخراج احلرث أواملاشية أوالعرض عن العني الجيوز

ارتضاه الشيخ هنا ما اإلجزاء هواإلجزاء وعدمه ، ولعل :طريقتان هنا واملستعمل يف املذهب املالكي 
.

ونقل يف املدونة أن مشهور املذهب يف إعطاء القيمة ، الكراهة الالتحرمي ، بناء على كراهة شراء 
.5الرجل صدقته 

والصيامعدم القول باحتاد املطالع يف الفطر -4

244انظر اجلواهر ، ص - 1
.11، ص غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنالين ، خمطوط ، مصدر سابق- 2
.91ابق ، ص أنظر اجلواهر اللئايل ، مصدر س- 3
.502ص  1/4فكر ، د، ر د س ، مج ، ط دار الرديللدر أنظر الشرح الكبري - 4
.258، ص 1ج، مصدر سابق ، أنظر ، املدونة - 5
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: وقد جاء فيهانازلة حكم ثبوت اهلالل عن طريق التلغراف ، هُ نَ احلديث على هذه املسألة ضمَّ 
فقد سئل كاتبه أهلمه رشده وأجنح سعيه وعلم جهله ونفعه مبا علمه ، من نازلة وقعت عامنا ، وبعد 

وذلك أنا ملا كنا يف يوم اإلربعاء التاسع والعشرين من م 1368هذا عام مثانية وستون وثالمثائة وألف 
لناحية تيميمون ورجع له فيه أن ذلك اليوم 1املذكور ضرب بعض الناس الدبيش رمضان من عامنا 

.2يوم  عيد عندهم ، هل جيب عليه الفطر بذلك أو إمتام الصوم ؟ 
وجوب إمتام الصوم ، فالشرع مل يأمر بالبحث عن رؤية اهلالل وإمنا أمر ، مبا حاصله أجاب 
، مث 3ب كل قوم مبا يتحققون يف قطرهم اليف قطر غريهمومقتضى القاعدة أن خياطبرؤية اهلالل

عرض أدلة متعددة أسس عليها اجلواب على هذه النازلة ، نتحدث عنها يف الفصل الرابع املتعلق 
.بتطبيقات أصول االستنباط يف جمال العبادات واألحوال الشخصية 

فية يف الفقه املذهيب ، حاصلها أن أوتعددها يف موضوع الصيام مسألة خالهذه ومسألة احتاد املطالع 
يعتربون االحتاد يف املطالع ، فإذا ثبت يف بالد عم سائر البالد " اجلهمور " املالكية واحلنفية واحلنابلة 

، وهي رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك ، وهو املشهور يف املذهب املالكي ، واملذهب 
.4الشافعي  على خالف ذلك 

بني تيمي كلم ،200يف مسافة تساوي اختالف املطالع يف جواب هذه النازلة بار املالحظ اعتو 
.والقارات والدول فكيف بتباعد البلدان ، وتيميمون فقط 

ذه –5 جواز كراء األرض جبزء مما خيرج منها ، فقد جاء يف مسائل اإلجارة ، أن كراء األرض 
وزين كما يف التسويل يف شرح التحفة ، الصفة جائز ، وقد دلل على ذلك بنصوص علماء  املذهب ا

5.أهل األندلس عملمن أخذ بذلك ، يعىن وأشار إىل

تكرى األرض بشيء من ضروب جيوز أن عدم اجلواز ، فالاملالكي واملعروف املشهور يف املذهب 
مذهب ابن ذا هووه، وما عدا ما يثبت فيها كان طعاما أوغريه الطعام ، كان مما خيرج منها أم ال 

1.القاسم وغريه 

telegrammeاملراد به إرسال برقية ، باللغة الفرنسية - 1
.101أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 2
.وما بعدها 101ص اجلواهر ، املصدر السابق ، - 3
.227، وانظر املقري يف قواعده ، ص 222، ص حتقيق حممد بن سيدي حممد موالي أنظر ابن اجلوزي ، القوانني الفقهية ،- 4
271/ 2م ، 1998هـ 1418، 1البهجة يف شرح التحفة ، حتقيق حممد عبد القادر شاهني ، ط ، والتسويل .244أنظر اجلواهر ص - 5

.310/ 2و.
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، " الشرفاء يف اصطالح أهل توات " دفع الزكاة آلل البيت ،-6
ما جواب سادتنا العلماء من أزال اهللا جبودهم عنا العمى عن إعطاء الزكاة : ونص السؤال 

.للشرفاء هل جتوز أم ال ؟ 
املال الذي كان يقع الصرف منه عليهم أنه جرى العمل بإعطائهم من الزكاة لعدم بيت :فأجاب

.2" ليال يضيعوا 
التنبغى آلل إن الصدقة [، حلديث مسلم من الزكاة البيت آل واملشهور يف املذهب عدم إعطاء 

.3]إمنا هي أوساخ الناسحممد 
وعدم بنوة : يف خمتصره الفقهي إىل مصاريف الزكاة قائال خليل خأشار الشيوبناء على هذا األصل 

.4" هلاشم 
درءا للضرر احلاصل هلم لومل يعطو من ، قاعدة املصلحة رمحه اهللا هلذا اجلواب بالشيخ وقد أسس 

خصوصا يف بيئة توات اليت عرفت بكثرة ، الزكاة يف هذا الزمن الذي غاب فيه بيت مال املسلمني 
ا من آل بيت النبوة  .الوافدين عليها واملستقرين 

على أصول الفتيا مصنفه ، يف هـ361ت اخلشىن اإلمام على رفع الضرر كما قال والفقه مؤسس 
.5مذهب اإلمام مالك 

.إعطائهماملشهور عدم أن املالكي ، اقع املسألة يف املذهب وو 
فيها بعد نقل خالف العلماء اإلمام الونشريسى ، وأجابمعياريفالنازلةنفس وقد طرحت 

6.خالف مشهور املذهب باجلواز ولوكان على

صاحب الدرر املكنونة يف نوازل مازونة ملا طرحت كيف هذه املسألة ،  غريه سار عليه وهذا ما
ن أشار إليه السائل عليه مسألة شخص من آل البيت وهو يف حاجة وخيف عليه الضياع ، بعد أ

حتقيق وتعليق جمموعة من الباحثني ، ط، الدار العربية للكتاب ، املؤسسة " أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالك " أنظر اخلشين ، - 1
اية املقتصد ، ط ، در ، د، س جوما بعدها150م د ، ر ص 1985الوطنية للكتاب ، بتونس  تهد و 219ص 02، وانظر ابن رشد ، بداية ا

.90اجلواهر، املصدر السابق، ص - 2
يف كتاب الزكاة ، ح دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ،، در ، دس ط حتقيق حممد فؤاد عبد الباقى ، ، صحيح مسلم ، مسلم بن احلجاج - 3

. 756، ص 2ج 1072رقم باب ترك استعمال آل النيب على الصدقة ، 
. 142، ص 3وانظر الذخرية  للقرايف ، حتقيق حممد بوخبزة ، مصدر سابق ، ج ختصر ، املخليل بن إسحاق ،- 4
، 1دراسة وحتقيق الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم ، ط دار الغرب اإلسالمي ط ، أنظر اجلواهر الثمينة يف أدلة عامل املدينة ، حلسن حممد املشاط - 5

294م ، ص 1990هـ 1411
.246م ص 2008-5ع مصدر سابق ، ة املخطوطات ، جملو 395ص 1، مصدر سابق ، مج ملعيار أنظر ا-6
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ل من إعطاء ـرمبا إعطاؤه أفضوالراجح عندي أن يعطى ، و : املذهب املالكي ،  قال بواقع مشهور 
.1غريه

2، إعماال ألصل ارتكاب أخف الضررينوهو نفس منحى اإلمام الونشريسي يف املعيار 

العمل على توريث ذوى األرحام –7
املسألة هذه عرفت لدى املتقدمني من املالكية مبا فيهم مؤسس املذهب أن املال يؤول يف حالة غياب 

.ن يرد عليهم إىل بيت مال املسلمني أصحاب السهام وم
أخويها تهـ عمن توفيت وترك1360سنة 3الشيخ رمحه اهللا وردت عليه مسألة من بلدة كرزاز 

رث ، فعلى الرغم من أنه ينقل ما جاء يف املوضوع من علماء املالكية خصوصا بعد األمها فقط والو 
توريث ذوي األرحام تبعا هلذه الوجهة القدمية يف املأتني هجرية ما يعين أن علماء توات يف موضوع 

اجلواب واهللا املوفق مبنه : يقول فيه فالتصديراملذهب املالكي ، جييب على السؤال تصديرا وختما ، 
بتوريث ذوى 4حيث عدم من ذكر جلريان العمل بتواتللصواب أن ما فضل عنهما يرد عليهما 
الستطراد يف التدليل خيتم املوضوع حبوصلة يف شكل نظم األرحام والرد على ذوى السهام ، وبعد ا

: قائال 
وبعد فالفاضل عن وارثه يرد عن كل بقدر سهمه 

عند انعدام وارث أوحتفهه     ـأويدفع الكل إىل رمح
6لفقد بيت املال وانتظامهبه  5كما جرى العمل يف توت

روع األحكام الشرعية العملية اقتصارها على أبواب ف:الفرع الرابع
به النوازل يف الغرب اإلسالمي العموم والشمول ، فهي التقتصر على أبواب الفقه مما متتاز

.7املعروفة بل تتعداها إىل مسائل تتصل بالعقائد واألخالق والسلوك واآلداب والزهد 

زيع ، اجلزائر ، أبو زكرياء املازوين ، الدرر املكنونة يف نوازل مازونة ، حتقيق خمتار حساين ، ومراجعة مالك كرشوش ، ط ، الكتاب العريب للنشر والتو - 1
.315-314، ص 1م ،  د ، ر ، ج 2009

395، ص 1أنظر املعيار املعرب ، مصدر سابق ، مج - 2
.اجلزائر.كلم 300تبعد عن مدينة أدرار حواىل –بشار –منطقة تابعة إداريا إلقليم الساورة - 3
.مراده بالعمل ، مبفهوم عمل القضاة يف توات بتوريث ذوى األرحام لفقدان بيت املال املنتظم - 4
.ف لعله مما اقتضته ضرورة القافية املراد توات ، وحذف األل- 5
.256-252اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 6
.43م ص 2009تدوين النوازل يف الغرب اإلسالمي ، ملتقى عني الدفلى " انظر ، حممد سحكال حبث بعنوان - 7
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ا مدرسة توات النوازلية ، فنجد أهم مؤلف  مشلت " نوازيل ، غنية املقتصد السائل وهذه امليزة تأثرت 
ذا اللون 1" موضوعاته إىل جانب الفقه العقائد والسلوك مبا مساه باب جامع  وإن لوحظ اهتمامها 

.على سبيل النزر من األحكام لكنه 
كما نعثر يف هذا املصنف على أمور فكرية تتعلق مبفهوم مصطلحات ومسائل لغوية أيضا ، لكن 

.العام والغالب هو مسائل أحكام الفقه الشرعي العملي الطابع 
" ونفس الوجهة عرفها مصنف نوازل العالمة الزجالوي ، فقد قال جامعه رمحه اهللا يف املقدمة 

والشتماهلا على مسائل العبادات من توحيد وصالة وما بعدها ، ومن أجوبته يف التوحيد قوله يف ال 
.2" ما كان إله إال اهللا إله إال اهللا إن كل أحد وهو

وهو مشاهد أيضا يف نوازل الشيخ باي بن عمر الكنيت ، فأول جواب ، يتحدث فيه عن شرح معاين 
.3العقيدة ، كنفي الغرض عن اهللا وجواز الفعل والرتك 

وإن كان وصف إدخال جماالت غري األحكام الشرعية ضمن النوازل اليصدق عليها كلها فهناك 
ألبواب غري األحكام كنوازل الشيخ سيدي عبد الرمحان بن عومر التنالين نوازل الأثر

وقد وقع اخلالف بني العلماء أتعد األحكام غري االجتهادية من قبيل املستفىت فيه أم ال ؟ 
، 4" العقلية أن املستفىت فيه من املسائل االجتهادية ال"من والصحيح عند الربزيل تأثرا باجتاه غريه 

. ا يعىن أن ما اليدخله االجتهاد اليدخل يف مسمى الفتوى مم
رمحه اهللا ، فقد اقتصرت على ما يدخله مفهوم الفقه يف عرف الشيخنوازل واقع ومن هذا اللون 

5الفقهاء من النوازل ، من العلم باألحكام الشرعية العملية حسب تعريف الفقه لدى كتب األصول 

ا ، خلوها من نوازل وقضايا احلج والعمرة ، وقضايا أحكام إال أن ما يلفت االن تباه يف موضوعا
.الدماء واحلدود ، فما اجلواب على ذلك ؟ 

.خزانة احلاج أمحد أنزمجري خمطوط ، الغنية مقدمة أنظر -1
.01، ص خمطوط ، مصدر سابقعامل الزجالوي ، أنظر نوازل الشيخ حممد ال- 2
.وما بعدها 1أنظر الشيخ  باي بن عمر الكنيت ، نوازل ، خمطوط خبزانة الشيخ سيدي عبد اهللا البلبايل بكوسام ، أدرار ، ص - 3
.62ص ، 1ج أنظر الربزيل ، جامع مسائل األحكام ، مصدر سابق ، نقل هذا راألى ابن احلاجب وغريه ، –3
.35، مصدر سابق ص املستصفى للغزاىل أنظر - 5
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: مها باحتمالني–حسب ما ظهر لنا –بالنسبة لفروع ونوازل احلج ميكن اجلواب عليها 
:االحتمال األول

قضايا عرضت للحجاج أواملهتمني تطرح على الشيخ حبيث مللصدفة راجع لأحكام احلجغياب
كما أن غياب وسائل االتصال على الرغم من معرفة انطالق وفد احلجيج كل سنة من اإلقليم ،،

السريع وبعد اإلقليم عن بالد احلرم ، ما يعىن املشقة الكبرية ، وضرورة وسع اليد ، فلعل عموم القاطنة 
فعهم األمر فكان احلج يف غالبه مقصور على األثرياء والعلماء ، من الفقراء وقليل الدخل مل يس

كما متت اإلشارة يف مسؤول عنه ،والنوازل واقعية التعاجل يف غالب أحواهلا إال عما هو واقع 
.خصائص النوازل 

: االحتمال الثاني
أثر بقول من قال بسقوط التذلك راجع إىلمردو ، والعامة قلة االهتمام بأحكامه من قبل العلماء 

باختياره هذا املسلك ، لشيخ الصريح من انص الوليس لنا من دليل سوى ل املغرب ، احلج على أه
:وهو قوله ، يف شكله املنظوم القنديل العاىل ، ورد هذا النص يف مؤلف
ربنا وما عليه استوىلمغش قال احلج ساقط على      طرطو 

عند اجلميع انعدمت شروطلشنــجيط      كذلك الزروق وا
ونــظ والفنفبالفروع حتــنون          ع كالفاسي موطالع 

عبد الكرمي البلباىل بذا يقولمجع احلطاب يف هذا نقول        قد 
1له والصحب أهل االصطفاآو ى         صطفصلى اإلله عن يسن امل

-واهللا اعلم –وبناء على هذا النص ، غاب االهتمام بأحكامه فغابت نوازله وقضاياه 
أمر تطبيق هذه إىل أن ، يف هذه النوازل احلدود والدماء ميكن اجلواب على غياب أحكام بينما 

يكن خيضع لسلطة اإلمام املباشرة م ، واإلقليم ملئمة من قبل اإلماوجود سلطة قااألحكام حيتاج إىل
تمع التوايت ،  هذا ما جعل حكم اجلماعة وإن وجدت فضعيفة الفاعلية ، و املرتبة لكل قضايا ا

.-واهللا أعلم -يعوض ذلك

.114أنظر حممد مبدويب ، القنديل العاىل إضاءة من حياة الشيخ سيدي عبد الكرمي البلباىل ، مصدر سابق ، ص - 1
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.المواكبة والتجددوللفروعاالستدالل: خامسالفرع ال
ه ، ما يعم مفهوم االستدالل مما يشمل النصوص والقواعد ويشمل االستدالل للحكم املنزل عند

ا الفقهية ، وستتضح هذه اخلاصية بشكل واضح فيما منثل له يف  املختلفة والضوابط املتنوعة تنوع أبوا
.اجلزء التنطبيقي من هذا البحث يف الفصلني الرابع واخلامس 

الشيخ رمحه اهللا عاش مرحلة كبرية : ال فيمكن احلديث عنه بأن يقأما وصف املواكبة والتجدد
من القرن الرابع عشر اهلجري ، العشرين ميالدي ، الذي شهد حتوال يف حياة األمم ومنها األمة 
اإلسالمية نتيجة النهضة والتطور الصناعي ، ما أفرز نوعا من القضايا ترتبط أحيانا باآللة اليت قربت 

وازيل ، كما عرفت املعامالت التجارية ظروف تسويق أخرى املسافات وطرحت قضايا أمام التوايت الن
اخل ، والشيخ ملا كان مدركا ألمهية دور العامل يف بيان القضايا اليت طرحها هذا الواقع ...غري املعهودة 

ا يف قضية ، كان يديل برأيه يف هذه املسائل اليت مل يعهدها النوازيل يف توات ، فنجد التجدد واضح
كما حتدث على قضايا بيع البون " الكوارط كما مساها " ما عرف بزكاة األوراق النقدية يفإبداء رأيه

telegramme-، وفصل يف حكم معرفة طلوع هالل الصيام والفطر مبا عرف حمليا بضرب الدبيش 

.اخل ...-
النصح واإلرشاد: سادسالفرع ال

ينفك عن التوجيه الرتبوي ، كان رمحه اهللا ملا يكون املقام ملا كان الشيخ يدرك أن التفريع الفقهي ال
:مناسبا ، يستغل إجاباته الفقهية لزرع القيم أو إلعطاء البدليل الشرعى ، ومن تلك النماذج ما يلي 

قوله يف نازلة من كثر عليه االحتالم يف رمضان ، بعد أن أجابه ، اتقاء ودفعا ملا ينزل به ، نصحه : أ 
.1على ثيابه ويتعوذ مبالزمة تالوة آية الكرسي وأواخر سورة البقرة بأن يتحفظ

ا محل بعد زواجها من الثاين وادعت أنه لألول ، فبعد أن إجابته: ب  يف مسألة املرأة اليت ظهر 
قلت ينبغي أن يقال يف هذه املرأة ما قال املصطفى الرسول لزوجة رفاعة : أجاب ختم ذلك بقوله 

ال حىت يذوق عسيلتك [: ها وتزوجت بغريه مشريا لقوله صلى اهللا عليه وسلم حني أبت طالق
.3إىل قوله فافهم أيها السائل 2]وتذوقي عسيلته

.100أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
389، ص 3، 5260ز الطالق الثالث ، ح رقم من أجاباب الطالق ، كتاب مصدر سابق ،  البخاري ، احلديث أخرجه - 2
.113أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 3
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يف حكم بيان فساد البيع على البون جبهل الثمن واملثمون ، للمتعاملني ناصحا هلم جوابه: ج
جتار قائال ، بعد تأصيل اجلواب ، باللجوء للبيع باخليار فذلك أجدى وحيصل معه املقصود من اال

واهللا -لكن ينبغي ملن اضطر ملثل هذا أن يبيع باخليار ليتوصل ملراده بوجه جائز يف الشرع : قلت 
كما تنبأ بذكر البديل ،  يضبط النوازل عملية تدخل ضمن ماهذه ، فكانت خاصية التوجيه1-أعلم 

تني صلى اهللا عليه وسلم ، يف احلديث املعلوم يف باب إمام املفعن مقام وقدر املفيت ، وهو منهج رمسه 
ى من أراد أن يبدل مترا رديئا جبيد ،  وجهه إىل أن يبيع التمر بالدارهم مث لكن املعامالت ، فقد 

وية حمرمة إىل معاملة شرعية جائزة يشرتي بالدراهم التمر اجليد ، فأبعده عن معاملة رب
الشيخ ىمصادر فتاو :الثانيالمطلب

سبق البيان أن إيراد األدلة يف الفقه التطبيقى بالقصد الثاىن الابتداء ألن القصد موجه جلواب 
:يلي ابتداء يف ماالسائل وإخراجه من احلرية الشرعية ، وميكن أن حنوصل مصادر نوازل الشيخ 

مصدر الوحيين القران والسنة وشروحهما : الفرع األول 
يف .الدليل ووجه االستدالل للنازلة ، كقوله بالنسبة ملصدر القرآنهمن خالل إيرادهذا ويتضح 

يِن ِمْن َحَرٍج ﴿ : مسألة الطهارة وعسر االحرتاز قال تعاىل  وقوله يف 2﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ﴿ : ه تعاىلالتنبيه على قدسية املساجد وحرمة التحدث فيها بالكالم الدنيوي بقول

﴿:الصالة يف أجتازوات الطني قال اهللا تعاىل نازلة وله يف مناقشة وق3﴾لِلَِّه َفَال َتْدُعوا َمَع اللَِّه 
وقوله 5﴾َال يَُكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا إالَّ ُوْسَعَها﴿ : وقوله 4﴾َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ 

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه ﴿ :ملال الربوي الذي عمت به البلوى يف هذا الزمان بقوله تعاىل يف ا
.من النصوص اليت يصعب حصرها إىل غري ذلك 6﴾ِمَن الرِّبَا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ َوَذُروْا َما بَِقيَ 

ا ،من خالل مصنف،النبوية بالسنةهستداللاأما لبخاري ، يف نازلة اإلمام إلمام اصحيح اكفا
حبديث تدليال منه ، أن يستخلفوا للمصلني، ، فأجابالذي كان يصلي بالناس وسقطت به خشبة

.236أنظر اجلواهر املصدر السابق ، ص -1
.78/احلج -2
.18/اجلن - 3
.150/ البقرة  - 4
.286/البقرة - 5
.279/ البقرة - 6



نوازل الشيخ عبد الكريم البلبالي:الفصل الثالث

201

أكلين الكلب مرارا ، [:الذي طعن سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حىت صار يقول أبولؤلوة 
.1]عنه فاستخلف سيدنا عبد الرمحان بن عوف رضى اهللا

ويف 2]....قوم يف بيت من بيوت اهللا ما اجتمع[: قراءة القرآن مجاعة نازلة وقوله يف 
، ؟أم غري املشقوقاملشقوق هل األفضل وضع على القرب االستدالل على نازلة وضع جريد النخل 

عذاب مدة بقائها ختفيف الاملنصوصة اليت تعيناستدل رمحه اهللا بأفضلية غري املشقوق ، بالعلة ، 
نقال من شرح القسطالين على صحيح ابن حبان اإلمام صحيح مبا ورد يف مبلولة وأعقب ذلك 

.بفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 3البخاري
شرح كإرشاد الساري يف يرد يف شروح تلك األصول  مبا أحياناكما يدعم وجه االستدالل

" كقوله يف نازلة الزكاة يف الكاغد ،  على مصنف املوطأالزرقاينشرح لقسطالين، و صحيح البخاري ل
يف أن ويرشد له ما يف شرح املوطأ للزرقاين أول كتاب الزكاة ، : 4قائال" األوراق النقدية املعاصرة 

مع عليه يف الزكاة إمنا هو األموال النامية أو املطلوب فيها النماءاألصل  ، مث يواصل 5بالتصرف ا
.أى اآلية القرآنية 6ا يف القسطالين لدى قول البخاري والذين يكنزون الذهب والفضة وم: قائال 

المصادر المعتمدة في المذهب المالكي: الفرع الثاني 
ا حتقيق املناط وإجابة السائلني وحل ؛ كتب الفروع باألساس املصادر هنا ألن علوم الفتوى با

يف يعتمد يف فن النوازل ،ن كتب ممغريهعمل وفق منهجه هنا د املشاكل الواقعية امللحة ، فلهذا جن
، والعرف ، وما سبق به تارة على متون املذهب املالكي باألساس ، معوال على التخريج التأصيل 

.اخل من أصول االستنباط ..تارة ، عمل املفتني والقضاة يف إقليم توات 
ومنها نوازل الربزيل ؛ كتب النوازل يف املذهب املالكي العامة واحمللية ومن ضمن تلك املصادر،

واحلكام ، وهو مصنف موسوعي ، ملا نزل من القضايا باملفتنياألحكام جامع مسائل املسماة ، 
ونوازل القصري ، مع خمتصره أيضا حللولو ، ابن رشد وابن احلاج نوازلجليل القدر اعتمد فيه مصنفه 

.36صدر سابق ، ص املأنظر اجلواهر ، - 1
.62صدر سابق ، ص املر اجلواهر ، أنظ- 2
.76صدر سابق ، ص املأنظر اجلواهر ، -3
.85أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 4
، ص 2ه ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ج 1411حممد بن عبد الباقى ، شرح الزرقاىن على موطأ اإلمام مالك  ، ط در ، أنظر الزرقاين - 5

141.
.34/ ة التوب- 6
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هـ وأجوبة حممد بن سحنون ، إضافة إىل النوازل احمللية 1085بن ناصر الدرعى ت ونوازل حممد
ذات الشهرة والقيمة العلمية ، كنوازل الغنية ، املوسوعة الضخمة املنتقاة مسائلها من سجالت 
القضاء التوايت ، ونوازل اجلنتورى ، الىت لومجعت كلها لكونت موسوعة كموسوعة املعيار أوأكثر ، 

ذلك األمر من حيث االعتماد من قبلهم على نوازل غاية األماىن ألىب زيد التنالين ، إىل غريونفس 
مظاهر النوازل يف السابق عند احلديث على مما أشرنا إليه يف الفصل السابقمن النوازل العامة واحمللية 

. خزائن النوازليني
األزمنة املتأخرة عهد يف لمية باإلقليم ، فقد ومن تلك املصادر ما اعتمد يف التدريس يف املدارس الع

بالدرس الفقهي على قراءة املتون املختصرة وشروحها وحواشيها كرسالة بن أيب زيد ، ني اعتماد املهتم
وذلك ملا متثله من قيمة " ممن سبقهم أوجاء بعدهم ، ، ا اهللا وغريهم مرمحه1وخمتصر الشيخ خليل 

.2" واإلحاطة باألحكام مطلقة ، لتحصيل امللكة الفقهية
ا مل تسق له باألصالة إذ  وعلى الرغم من عدم اعتماد هذه األمهات صراحة على التدليل ، أل
تتجه إىل بيان أحكام الفروع ، لكن فروعها يف الواقع متشبعة بالنص ، مما يفسر وجود علماء هلم 

لخمي واملازري وابن العريب وغريهم ، اختيارات خاصة يف املذهب املالكي ، مثل ابن عبد الرب وال
وهذا ما عرفته مدرسة حاضرة توات الفقهية أيضا ، فربزت اختيارات يف نوازل العالمة الزجالوي 

.ونوازل عبد الرمحان وابنه عبد العزيز البلبايل ، ونوازل عبد اهللا بن أيب مدين التمنطيطي وغريهم 
امتاز التدليل مبا له قوة واعتبار عند علماء املذهب مما وملا كانت هذه الفتاوى تدلل بالنقول ، 

يعتمد العتيد من تلك املصادر ، كاملقدمات " رمحه اهللا " ألف ، فكان صاحب هذه الفتاوى 
هـ  520واملمهدات ملا اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعية والتحصيالت ، البن رشد اجلد ت 

لغالوي يف منظومته يف املعتمد من الكتب والفتوى على مذهب يقول حممد النابغة بن عمر ا
: املالكية 

2واعتمدوا ما ألف ابن رشد                واملازري مرشدا لرشد

890ت هـ ، ودخل إقليم توات على يد الشيخ ميمون 805أرض املغرب على يد حممد بن عمر بن الفتوح التلمساين سنة ، املختصردخل وقد - 1

. .هـ
ودية ، ومؤسسة م املكتبة املكية بالسع2002هـ 1422، 1: حتقيق ودراسة حيي بن الرباء ، ط " بوطليحية " أنظر ، من نصوص الفقه املالكي -2

.77الريان بلبنان ، ص 
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على خمتصر خليل كاحلطاب متأخرو املذهب املالكي ، من شروح ومن تلك املصادر ما خلفه 
.أيضا الغالوي وقد قال فيه حممد النابغة " مواهب اجلليل " ،

واعتمدوا حاشية احلطاب          واختصرت بزبدة األوطاب
، شرح حممد العامل الزجلوي التوايت ، وأمحد بابا التنبكيت العتيدة املعتمدة لديه ومن تلك الشرح 

. جمدد القرن العاشر وغريها من املصنفات 
خليل وشراحه يف مقدمتها ، الشيخ تصر واملالحظ أن قوة االعتماد على هذه املصادر يأيت خم

م األساسية  واألمر يعد طبيعيا ، إذا ما أدركنا أن خمتصر خليل لدى املتأخرين خصوصا املغاربة ماد
يف الدرس الفقهي ، تأثروا به واعتمدوه ، وحاضرة توات أحد مظاهر ذلك االهتمام ، وقد عرفته  

خالف الذي للنتيجة هـ ،890ت الشيخ ميمون هلجري ، ملا أدخله كمصدر يف القرن التاسع ا
حدث بينه وبني طلبة الصحراء يف إحدى املسائل الفقهية ، حسب ما نص عليه صاحب درة األقالم 

.1يف أخبار املغرب بعد اإلسالم 
فهو املرحلة األخرية اليت استقر عليها املذهب املالكي يف طريقة التأليف ، فحوى ما به الفتوى ، 

.اخلالف الذي عرف قبُل من تعدد وتشعب اآلراء املذهبية املالكية يف املسألة الواحدة وحسم أمر 
ا ويدخل ضمن هذه املصادر األساسية اعتماده املصادر الثانوية ، املصادر اليت تأتى يف الىت نريد 

ع فهو يورد احلال الغالبة عنده تأكيدا وتقوية ، يرجع إليها تبعا ، بعد املصادر العتيدة يف املوضو 
الدسوقي نصوصها أحيانا لتقوية ما سلكه واستطرادا يف بيان املسائل ، ومن تلك املصادر حاشية

اخل من املصادر اليت يظهر اعتبارها مكملة ..على خمتصر خليل ، الدر الثمني على املرشد املعني مليارة 
.مقوية ملا يسلكه 

.32-31ينظر ، حممد عبد الكرمي التمنطيطي ، مصدر سابق ، ص -1
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المحلية في تخريج الفروع على الفروعالعامة و ازلية اعتماد المؤلفات النو :ثالثلاالفرع 
االسرتشاد يف كيفية التعامل مع األسئلة أثناء عملية " من فوائد ارتباط املفىت بكتب النوازل 

.1"التكييف 
.ومما عرفت به مدرسة الغرب اإلسالمي يف الفقه املالكي ، ختريج الفروع على الفروع 

مفهوم التخريج -
واستخرجه ، أى ريج يف اللغة ، فعل مضعف لفعل مادة خ ، ر ، ج ، ومنه أخرج الشيءخت: أ

حسب ما ورد لدى استنبطه ، وجيمع لفظ خرج معنيني ، اختالف لونني ، والنفاذ من الشيء 
.2معجمي اللغة 

ى هذه املسألة هذه خمرجة عل: اصطالحا ، كثريا ما نقرأ لدى العلماء يف علوم الشريعة قوهلم : ب
القاعدة ، أوهذا الفرع ، خرج احلديث فالن ، باب التخارج ، إىل آخره من االستعماالت ، فما املراد 

.؟ 
الستعماالت نتيجة ما حيدده املعىن اللغوى للفظ التخريج ، فيوافق معىن األول  لقد اختلفت ا

نما يوافق لفظ النفاذ باملعىن الثاين املذكور استعمال لفظ التخارج يف املرياث عند الفرائضيني مثال ، بي
استعمال لفظ التخريج عند الفقهاء واألصوليني وغريهم ، وما ينصرف إليه عملنا هنا يف إطار الفقه  

.مفهومه لدى الفقهاء واألصوليني دون غريهم 
:ما يلي ذلكمنونذكر، موضوع االستعمالحبكم خمتلفة تعبريات هنا جنده ملفهوم وعليه فا

أصول األئمة وقواعدهم الكلية اليت التوصل إىل " ت عليه فروع الفقه فاملراد به نما انبذا قصدوا إ: أ
.3بنوا عليها فروعهم الفقهية مما يعرب عنه بتخريج األصول على الفروع

اخلالفيات الفقهية إىل القوعد األصولية مما يعرب عنه بتخريج وقد يستعمل اللفظ ويراد به رد: ب
، الشافعي لفروع على األصول ومن هذا الصنيع ، مصنف ختريج الفروع على األصول للزجناينا

.وغريمها ومصنف التمهيد يف ختريج الفروع على األصول لألسنوي

.52أنظر أ ، حممد سحكال ، تدوين النوازل يف الغرب اإلسالمي مصدر سابق ، ص - 1
571، ص 2ر اجليل ، بريوت ، لبنان جم ، دا1991هـ 1411، 1معجم مقاييس اللغة ، حتقيق عبد السالم حممد هارون ، ط أنظر - 2
عودية أنظر يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ، التخريج عند الفقهاء واألصوليني ، دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية ، ط مكتبة الرشد ، الرياض الس- 3

.12-11هـ در ، ص 1414



نوازل الشيخ عبد الكريم البلبالي:الفصل الثالث

205

، جند التخريج يطلق عندهم مما يراد به معرفة حكم السابقني إىل جانب هذين االستعمالني : ج
ص عن طريق إحلاقها مبا يشبهها من املسائل الفرعية اليت ورد نص اإلمام اإلمام يف مسألة مل يرد فيها ن

، 1ويطلق على هذا النوع ختريج الفروع على الفروع ، إحلاقها مبفهوم نص اإلمام وعموماته ا أو 
: وهذا ما عرب عنه بنقل املسألة إىل ما يشبهها والتسوية بينهما ، وعرب عنه ابن فرحون بقوله 

العلم " ، وعرف لدى أحد الباحثني املعاصرين ب2كم مسألة من مسألة منصوصة باستخراج ح
الذي يبحث عن علل أو مأخذ األحكام الشرعية لرد الفروع إليها بيانا ألسباب اخلالف أولبيان 

.3حكم مامل يرد بشأنه نص عن األئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصوهلم 
وإن ظهر فيه إشكال ربط الفروع على الفروع ، هو مرادنا هنا ، واملفهوم األخري مما يعين قياس 

ص اإلمام أو األئمة ، ما جيعلنا الفرع األصلى  مبؤسس املذهب ، مما عرب عنه يف هذه التعريفات بن
الذي يعين عنده يف الفصل السابع من مصنفه كشف النقاب و الوارد خنتار تعريف ابن فرحون املالكي 

فالتعريف هذا ميتاز 4من مسألة منصوصة ليس فيها حكم منصوص ة استخراج حكم مسأل" 
، فال يرتبط قياس الفرع على فرع منصوص لإلمام فقط ، وإمنا يشمل اإلمام وغريه بالعموم والشمول 

ارتبط األمر مبؤسس املذهباءسو ، ص عليها نَ من علماء املذهب يف أى عصر ويف أية مسألة مل يُـ 
.أوغريه من األئمة

ذا املفهوم ينقسم إىل أقسام أيضا ذكرها ابن فرحون كاآليت  :وهو 
.استخراج حكم مسألة غري منصوصة من مسألة منصوصة : أ

فيخرج فيها من مسألة أخرى قول خبالفه ، وقد مثل لذلك أن يكون يف املسألة حكم منصوص : ب
لى مسألة الشك يف جناسة الثوب بغسل األنثيني من املذي يف حالة الشك يف اإلصابة خترجيا ع

.املنضوح

.12ابق ، ص سالصدر املأنظر الباحسني ، 1
10حبث بعنوان مدخل مفاهيمي حول التخريج الفقهي ، مطبوع ضمن جملة الثقافة اإلسالمية لوزارة الشؤون الدينية ، العدد أنظر نصرية دهينة ، - 2
.16م ، ص 2013هـ 145، 
.12سابق ، ص الصدر امل، عند الفقهاء واألصوليني أنظر الباحسني ، التخريج - 3
م دار 1990، 1ن احلاجب ، دراسة وحتقيق ، محزة أبوفارس وعبد السالم الشريف ، ط ابن فرحون ، كشف النقاب احلاجب عن مصطلح اب- 4

.104الغرب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان ، ص 
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حد ذلك احلكم والفارق بينهما أن يوجد يف املسألة إلمام يف املذهب ويوجد نص آخر على : ج
قلون النص من إحدى املسألتني وخيرجون يف األخرى فيكون يف كل واحدة منهما قول منصوص فين

.1وقول خمرج 
أصل اعتبار التخريج أصال لالستدالل واالستنباط وعدم وقد وقع اخلالف بني األصوليني يف

.2اعتباره داخل املذهب املالكي وخارجه
: وحاصل اخلالف بينهم ينحصر يف اجتاهني 

مجهور الفقهاء واألصوليني اليصح قياس فرع على فرع : االتجاه األول
واملالكية انطالقا من أن الفرع املقيس أقوال داخل مذهب الشافعية واحلنابلة: االتجاه الثاني

ثبت احلكم له بالقياس ، فصار أصال بنفسه ، فجاز أن يستنبط منه معىن ويقاس عليه كاألصل 
.الثابت بالنص ، 

ويف هذا السياق يقول ابن رشد اجلد رمحه اهللا مفندا رأى من يرى عدم صحة ذلك واحنصار عملية 
فإذا علم احلكم يف الفرع صار أصال ، وجاز :االمجاع ، قائالالقياس على الكتاب أو السنة أو

القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه ، وبعٌض جيهل ذلك فيقول الجيوز القياس إال على الكتاب 
أوالسنة اواإلمجاع ، وهذا خطأ بني إذ الكتاب أو السنة أو اإلمجاع هي أصول أدلة الشرع ، فإذا نزلت 

ال يف كتاب أوسنة وال يف إمجاع ، وال وجد يف شيئ من ذلك كله علة جتمع بينه وبني النازلة ومل توجد 
.3"النازلة ، ووجد ذلك فيما استنبط منها أوفيما استنبط مما استنبط وجب القياس على ذلك 

إلن القياس إما أن يكون بنفس العلة الفروع على الفروع مسألة نظرية ؛ وهناك من يرى أن قياس
جودة يف األصل ، وهنا القياس يف الواقع قياس على األصل العلى الفرع ، وإما أن يكون بغري املو 

ألن الفرع األول الذي صار مقيسا عليه اليصح قياسه على ؛ نفس العلة ، وهنا المعىن للقياس 
.4األصل

واقع إذا صح وفحوى هذا الرأى ، أن تسمية املسألة قياس فروع على فروع اصطالحية ، وإال فال
.-واهللا أعلم –هذا القياس ، فهو على األصل ال على الفرع 

.105سابق  ص مصدر كشف النقاب احلاجب ، انظر ابن فرحون ،  - 1
وحتقيق عبد اهللا اهلاليل ط ، اململكة املغربية وزارة األوقاف ، د ر تقدمي " أنظر عرفه إبراهيم اللقاين ، منار أصول الفتوى وقواعد اإلفتاء باألقوى - 2

.282-281م ص ، 2002سنة 
.، ص 1م ، دار الغرب اإلسالمي ، حتقيق حممد حجي ، ج1988هـ 1408، 1، ط ،املقدمات واملمهدات أبو الوليدانظر ابن رشد - 3
.404ق ، ص أنظر الروكي ، نظرية التقعيد الفقهي ، مصدر ساب- 4
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وقد يوافق على هذا الرأى إذا كانت املسائل هي نفسها ،  لكن الواقع مينع أن تعاد بنفسها 
بالكمال والتمام ، فلومل يكن بني النازلة القدمية واجلديدة سوى تغاير الزمان الذى النكري حوله لكان  

.ا يف االستقالل كافي
ة  وعليه فالنوازل اجلديدة مهما كانت الميكن أن تكون معادة بالكلية ، فقد نراها أحيانا مشا

ألن اجلديد يأخذ صورا جديدة وذلك بالنظر إىل عنصر ؛لنازلة وقعت وهي يف الواقع مسائل مستقلة 
. حيتاج إىل جتديد نظر واجتهاد جديد اختالف األزمان واألمكنة بينه وبني ما سبقه ، مما جيعل األمر 

كل صورة من صور النازلة نازلة " ..يقول اإلمام الشاطيب يف كتاب االجتهاد السياقويف هذا
مستأنفة يف نفسها مل يتقدم هلا نظري ، وإن تقدم يف نفس األمر فلم يتقدم لنا ، فالبد من النظر فيها 

ا مثلها أوال ، وهو نظر اجتهاد باالجتهاد ، وكذلك إن فرضنا أنه لنا مث لها فالبد من النظر يف كو
1" .أيضا 

وهذا املسلك تطمئن إليه النفس وتتضح يف جوانبه عملية صالح الشريعة ومرونتها واستجابتها 
-واهللا أعلم –للمستجدات املتغرية 

ا استخرج ال فقهاء تراثا وثروة من وأصل قاعدة التخريج تعد من أدق الوسائل يف االجتهاد ، و
.2للمستفىت ، فكأنه يرى أئمة املذهب األوائل جييبونه عن قضيتهةالفروع ، أكسبت طمأنين

عبد الكرمي البلبايل رمحه اهللا أمهية ذلك  ، ساير ما أفىت به يف املذهب املالكي " وإلدراك الشيخ 
قيس عليها وقعت بإقليم توات ، أوخارجه من قبل العلماء السابقني ، سواء كانت النازلة السابقة امل

ة والنظرية ، اعتمادا على ما قيد يف تلك النوازل ، كنوازل ابن رشد ، وابن هالل ،  يف املسائل املشا
جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا " املسمى هـ، 841ت واملعيار املعرب ، ونوازل الربزيل

من إفريقية 3، كابن عبد الرب وابن احلاج وغريهم شيوخ الى كبار مجع فيه فتاو ،" باملفتني واحلكام
.شتمل على مراجعات ومناظرات جرت بني علماء هذه البلدانامل،غربواملواألندلس 

.91.92، ص 4/4، مج يب ، املوافقات يف أصول الشريعة ، مصدر سابقأنظر الشاط-1
لة اجلزائرية للمخطوطات العدد مميزات اإلفتاء من" أنظر ، صايف حبيب ، حبث بعنوان - 2 م خمرب 52008خالل خمطوط فتاوى إسحاق التونسي ، ا

.وما بعدها 198جامعة وهران ص الدين بكلية احلضارة وأصول املخطوطات 
.61، ص 1/7م ، دار الغرب ، بريوت ، مج 2002، 1أنظر الربزيل ، جامع مسائل األحكام ، ط - 3
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، صاحب الفكر للشيخ حلولو، خمتصر الربزيلكما جند ضمن مصادر هذه النوازل وبشكل واضح ، 
، ونوازل ابن هالل 1صوله ، املستنبط ، املقيس على املنصوصاملستقصي للمسائل ، واحملقق للفقه وأ

: ، وهو مؤلف من املؤلفات املعتمدة ، كما قال بوطليحية 
2كالالىلنثريواعتمدوا نوازل اهلاليل        ودره ال

الشيخ يف مما اعتمدهغريمهااجلد والفاسي و واألمر نفسه يصدق على مؤلفات ونوازل ابن رشد
.كييف والتدليل ألجوبته الت

ومن النوازل احمللية ، جند غنية املقتصد السائل يف ما حل بتوات من القضايا واملسائل للعاملني ، 
ونوازل عبد ، عبد الرمحان البلبايل وابنه عبد العزيز ، ونوازل اجلنتوري ، ونوازل العامل حممد الزجلوي 

نوازل " لفظ بإحالة ، الذي يشري إليه أيب زيد التنالينيف أجوبةاألماينغاية الرمحان بن عومر ،
.من املؤلفات النوازلية احمللية اخل .."جدنا 

اإلفتاءفي البلبالى منهج الشيخ: الثالثبحثالم
. مرادنا باملنهج النسق العام أوالطريقة اليت رمسها إلجاباته

اء تعلق اجلواب به وهو الغالب أوبإجابة شيخه مما عضد به من خالل التصفح هلذه النوازل سو و 
ا، و املنهجية اليت تطبعها لديناتتضحجوابه :يلي يف ماحناول بيا

ى  منهج الشكلال: المطلب األول 
نص السؤال: الفرع األول-

اهلا على سؤال الغالب يف نص النازلة اشتمكان صيغ السؤال يف هذه النوازل متعددة ، وإن  
مذكور حمدد ، أما إيراده متضمنا يف اجلواب فهي مسة التبدو غالبة وإمنا يف بعض احلاالت الجند 

وكذا اسم األشخاص مع حذف اسم السائل،نص السؤال وإمنا جند اجلواب الذي يتضمنه 
شخاصأوذكر األيتم فيها التنصيص على امسهإال يف حاالت ، الواردين أحيانا يف املوضوع 

عند الناس سألة وقعت واشتهرتلكون امل، أو العلمي للسائلركزاملبيان ، ويظهر سبب الذكر 
سئل كاتبه ، مع غياب اسم السائل ارتبط بتحديد السؤال مما، ومن األمثلة على ذلك بإقليم توات 

عادته منها اليوم أهلمه اهللا رشده وسرت عيبه ، عمن سافر لكرزاز ونوى إقامة أربعة أيام به وكانت 

ا ، م ، املدار اإلسالمي بليبي2002،  1أمحد حممد اخلليفي ، ط ، حللولو ، حتقيق أنظر مقدمة حتقيق ، املسائل املختصرة من كتاب الربزيل ، - 1
.21-20ص 

.87حممد النابغة الغالوي،  بوطليحية ، مصدر سابق ، ص - 2
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الذي يبيتون ويقيلون بالزاوية الكبرية وهى خارجة عن كرزاز لكنها يف حكمه وتنسب إليه ، هل يتم 
سئل رضى " نص السؤال خاليا عن اسم السائل ، ومن ذلك 1الصالة يف تلك األيام أويقصرها 

ماذا يلزمه ، وهل جيب عليه اهللا وأرضاه وجعل اجلنة منزله ومثواه عمن كثر عليه االحتالم يف رمضان 
.2غسل جسده وثيابه كلما أصابه ؟ 

نكاح ، ما جاء يف أحيانا وذكر األمكنة وأطراف النازلة ومن األمثلة على حتديد اسم السائل 
، ونصه ، وسئل عن نكاح وقع بأوالد أمحد والسائل له السيد حممد الطاهر بن احلاج حممد بن 

رضى اهللا عنه فلما عقد النكاح الذي وقع عندكم بأوالد امحد الب الشيخ ونص ما أجاب به 
حبيب بن احلاج مكي ، وادعى بعض من حضر فساده حيث توىل عقده األشرف موالي أمحد بن 

.3....سيد املهدى الرتداىل تفويضا من الوليني 
نص مسألة ، ومن األمثلة الىت فيها وصف للقضية وسؤاهلا متضمن يف اجلواب ، ما جاء يف

حدثت وواقعة وقعت ببلدنا التمرتية عام واحد وسبعني وثالمثائة وألف وهي أن أب حسان بن 
إىل ....أىب مجعة حممد العريب بن حممد عبد اهللا بن احلاج العريب البلباىل تعاقد مع عبد الرمحان بن

ا إجارة فاسدة  .4...قوله فظهر ىل يف هذه املعاملة أ
، سئل رضى اهللا عنه، لة ملا يذكر فيه صاحب السؤال ، ما جاء يف نوازل الزكاة ومن األمث
رجل كانت بيده عشرة دنانري وحني دار عليه احلول رجعت عشرين دينارا بتسببه "  ونص السؤال 

.5"فيها هل جتب عليه الزكاة أم ال ؟ إىل قوله عبيد ربه حممد بن أمحد بن عبد املالك الكرزازي 
اية السؤال املوجه للشيخ فاسم الس .ائل واضح بالتوقيع له يف 

كما كان أحيانا يتدخل للبيان موقفه ورأيه من مسألة اليوجد فيها سائل معني ، لكن الواقع 
فيها وما نتج عن ذلك من خالف بني العلماء ، ومن األمثلة على ةيطرحها من حيث احلرية احلاصل
قارة بقصر زاجلو ، وصرف احملييون ماال كثريا وغرسوا ، وبعد ذلك ذلك ما جاء يف نازلة إحياء ف

ا مدة معتربة من  ظهر من ادعى ملكيتها ، وشغلت اإلجابة والرتدد من قبل العلماء يف حل إشكاال
فقد وقعت واقعة نازلة يف عام مخسة ومخسني وثالمثائة وألف : الزمن ، فتدخل بإبداء رأيه قائال 

.52اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
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ام ستة ومخسني من قرننا املذكور وكثر فيها النزاع واخلصام بني العام واخلاص فضال وامتد أمرها إىل ع
مث 1،...عن القضاة واحلكام ، إىل قوله فأردت أن أرمى فيها بسهمى وأن أسطر فيها ما بدا ىل 

نقل النصوص على وجهة رأيه ، كما سيتضح بيانه يف الفصل اخلامس التطبيقى عند تناول أحكام 
.ت املعامال

توقيع البالجوابختم : الفرع الثاني
وقد حيدد  ، وكتب عبيد ربه ،وبه" ، بقوله توقيعه عليه بنفسهالسمة الغالبة يف ما عاجله بنفسه

.تاريخ اجلواب أحيانا  
فبعد اجلواب ، " املدير " قوله يف مسألة دين أرباب احلوانيت ومن األمثلة يف هذا املقام ، 

عبيد ربه تعاىل حممد عبد الكرمي بن حممد بن حممد عبد الكرمي البلبايل التمريت دارا ومنشئا وكتب...
كقوله يف نازلة من نوازل باب البيوع ، : ، ويف املنظومة أيضا املنظومة هذا يف األجوبة املنثورة . 2"

رؤيتها ليتمسك معلوم بعدة أذرع من الكتان فباعها قبل" وصل الشراء " تتعلق مبن خرج له بون 
ا ورضي املشرتى بأي لون خرج البون  وبأي سعر  فبعد جوابه رمحه اهللا ، نثرا أتبعه جبواب . بفائد

:مزيد نظما ، قائال 
سلم على من يف العلوم ابتهرا              وقل جوابكم عن بون ظهرا

راـــــــــياضه وقبل أن يقبل اقتلبيع منه والشـرا              فهل جيوز ا
:إىل أن يقول 

3عبيد الكرمي حاك ذا وسطرا       لسائل عنه يروم االشرتا

حكم دفع الزكاة آلل كجمموع أسئلة تتعلق بالزكاة ،ومن األمثلة على املنثورة ، ما جاء يف 
جاب مدلال لكل فأ، وحكم إخراج الزرع أوالتمر أوالطعام أوالعروض عن الدراهم أم ال ؟البيت 

واهللا أعلم وبه التوفيق قاهلا وكتبها عبد ربه حممد عبد ...مسألة من املسائل املذكورة ، مث ختم 
.4هـ 1353الكرمي بن حممد بن حممد عبد الكرمي البلباىل بتاريخ أواسط رمضان عام 

.وما بعدها 210أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 1
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أن نقلص ما أجاب فيه بنفسه ، أماختأن خاصية توقيع اجلواب إىل مع اإلشارة هنا 
ة صاحب اجلواب ، منسوبا لأومما نقله شيخه فيورد التوقيع لشيخه  اجلواب عن مسألة مشا

.النقل ألمانةحفظا 
منهج المضمون : المطلب الثاني 

استقراء نصوص المصادر الفقهية المتاحة: األول الفرع 
علماء املذهب السمة البارزة قبل إن املتصفح هلذه النوازل جيد عملية التتبع والوقوف على نصوص

.  بيان احلكم الشرعي يف النازلة 
بيان الحكم الشرعي التصدير ب: الفرع الثاني-

، باحلل أو احلرمة أو يف بداية املعاجلة جلوانب املسألة مباشرة السمة يراعيهاهأن هذواملالحظ 
والتشويش على ذهن للسائمةة دفعا الشرعية ، دون إطالاخل من األحكام..لبطالن الصحة أو ا

.املستفيت 
أن هذا األمر التزمه مع عامة السائلني ، دون خواصهم ، فإن كان السائل عاملا كما يتضح

احلجج واالستطراد وإيرادأوطالب علم ، أواملسألة فيها اعرتاض مما حيتاج لتفنيد رأى املخالف ، 
تطرد ، ومن األمثلة على ذلك املادة العلمية الغزيرة الىت ويساحلاصل به البيان ، جنده يطيل النفس 

هـ الىت عرفت األخذ والرد بني 1356ساقها يف مقام التوجيه واالستدالل يف نازلة فقارة زاقلو سنة 
العلماء وذاع صيتها عند اخلاص والعام فضال عن القضاة حمكما املوضوع إىل ما تقتضيه قواعد 

حظ أثناء معاجلة مسألة إثبات رؤية هالل الصوم أوالفطر عن طريق ما االستحقاق ، ونفس األمر يال
، وهكذا األمر خالف بينه وبني من رد عليهاملوضوع من هعرف حمليا بضرب الدبيش ، نظرا ملا عرف

م وما ظهر فيها من خالف وأعىن 20هـ14مع نازلة األوراق النقدية الىت عرفت االنتشار يف القرن 
م عليش الذي ظهر يف فتواه ورد عليه الشيخ معتربا ذلك غفلة منه وقصور مع طول به خالف اإلما

على مسألة ما عهد يف عرف توات من املصافحة دبر الصلوات أبدعة ، ونفس احلال ينطبقباعه 
الجتوز أم ال ؟ فقد استطرد يف اجلواب ، ونقل نصوص األئمة حول تنويع البدع وسرد أحاديث ووجوه 

ليؤسس كثر من احلججوسبب االستطراد راجع للخالف الواقع يف املسألة ما جعله ياستدالالت ،
.لوجهته يف املوضوع ، وهو منهج واضح منه رمحه اهللا يف كثري من فتاويه هذه
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التأصيل : : الفرع الثالث
يبدأه ، عملية التنزيل املعنية يفالشرعيمن حيث إيراد أصول ومرتكزات احلكم التأصيل 

فيجعل  ،احه احملليني أوغريهم رَّ بنصوص مصادر املذهب املالكي املعتمدة ، خصوصا املختصر وشُ 
.لة املختلفة صِّ كالمهم كاألساس ، مث يقوى وجهته بالشواهد املؤ 

مكتفني مبثال واحد إلن األمر وميكن أن منثل هلا بشكل خمتصر وفق املنهج الذي رمسه رمحه اهللا 
، هذا املثال يتعلق مبا ح أثناء تعرضنا لبعض من مظاهرها يف الفصلني املواليني هلذا الفصل  سوف يتض

هد من تعامل الناس بدفع األرض ملن خيدمها بقسط معلوم من ناجتها ،  فقد أورد نصا مفاده عُ 
ف يف املال  أن يتصر له فقد أذن اهللا ملن اجلواز ، اعتمادا على أصل القياس يف موضوع املضاربة 

يصدق على اخلماسة ، األمرو وذلك يف موضوع املضاربة ، 1،جبزء معلوم بدفعه لغريه فيه طلب الربح 
ضف إىل ذلك ما يقتضيه سلوك أصل املصلحة املعتربة شرعا ، إْذ عدم اعتبارها مؤد إىل وقوع احلرج 

ت تعد الزراعة واملشقة وتفويت مصلحة الزراعة الىت هى من احلاجات األساسية ، خصوصا ىف وق
.عصب االقتصاد التواتى آنذاك 

وما جاء يف خمتلف بنقول علماء املذهب املالكي يدعمه الشيخصواملالحظ أن هذا التأصيل 
أوكتب النوازل ، إذا كانت النازلة تشبه واقعة مفىت فيها يف إقليم توات أوخارجه مصادر الفروع النظري

.ا ، أو كانت جديدة استنبط هلا حكم
سؤال مركزي املتمثل يف نوع هذا الفصل من خالل حماولة اإلجابة على يتلخص ما عاجله

: يف ما يلي وذلك الشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل بالنوازل عالقة وخاصية
ملمات حلت بالفرد التوايت آنذاك يف يف اإلجابة على م 20هـ 14أسهم الشيخ خالل القرن لقد 

ج أسالفه النوازليني عصر بدأ يشه يف التصدى حلل د فيه مؤثرات النهضة احلديثة ، متبعا يف ذلك 
وكان عازما على مجعها فخرمته املنية فجمعها تلميذه ومساها ، نوازل فيما بعد حتصلت امللمات ، 

.حتفة اللبيب احلليم يف أجوبة أيب زيد حممد عبد الكرمي 
لحالة االجتماعية للفرد لوضعياتمن حيث ما تربزه من وذلك ،هلذه النوازل فوائد متعددة

، كما تظهر عالقاته االجتماعية املرتابطة من أحباسه ذات التوايت من حيث مستوى عيشه ومتدنه 
اخل  وقضاياه االقتصادية املبنية ..الكيفيات اخلاصة ، وعاداته ، كمواسيم زيارات أولياء اهللا الصاحلني 
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ا وما –الفقارة –قي التقليدي ـحة التقليدية املؤسسة على نظام السيف جلها على الفال وفضاءا
طرحته من إشكاالت عليه يف التنازع احلاصل أحيانا حول توزيع املياه وجماريها وحرمي الفقارة 

والشك أن كل هذه اخل ، ...بدو الصالح ، من بيع  إبان املرتبطة بالثمرة أحيانا اتوالنزاع
من حيث بذل الوسع يف سلوك دروب التكييف هلا األثر على فقه النوازل عند الشيخ اخلصائص كان

.الفقهي 
كما يكشف عن خصائص هلذه النوازل منها ما ارتبط مبواضع االهتمام ومنها ما يرتبط بالطريقة 

، الفقهية يف كيفية اإلجابة ، فيعيد اجلواب أحيانا نظما ، وقد حيوله إىل لغز فقهي ، تقوية للملكة
ة ملسائل وقعت مبا أفىت به علماء وقضاة اإلقليم ولو  واإلفتاء يف غالب األحوال يف النظائر املشا

غريه ، ومع ذلك يشفع وخيتم يف بعض شهور املذهب املالكي الذي مل يعرف اإلقليممأحيانا خالف 
.مصلح اجتماعي األحيان بالنصح واإلرشاد  ملستفتيه مما يدخل ضمن حمورية دوره كإمام 

اخلوض يف مسائل ة العملية دون خباصية اقتصارها على فروع األحكام الشرعيهذه النوازل متتاز 
.العقيدة والفكر واللغة واآلداب كما هو الشأن يف بعض من نوازل علماء توات 

خذ والرد بني ملا تربط املسألة باأل–حسب ما يظهر –اهتم الشيخ بتأصيل مسائله يسطرد أحيانا 
ول نصوص ـذهب املالكي ونقأهل العلم ، ببيان تلك األدلة املختلفة لقواعد أصول االستنباط يف امل

.العلماء ، ويقتصر أحيانا أخرى باالكتفاء ببيان احلكم بتعليق بسيط خال من االستطراد 
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:الرابعالفصل 
البلبالىفتاوىفي " الشخصية لفقه العبادات واألحوال" تطبيقات أصول االستنباط 

لبحث من احلديث على النوازل الفقهية وأسسها لدى علماء نوازل توات يف هذ اما سبق كل 
ا حياول يعين أن مجاع ذلك ومتامه األمثلة التطبيقية ، وهذا ممندرج يف غالبه ضمن التنظري ، ما 

العبادات فتاوىجانىب إبراز تطبيقات ب، حبيث خيتص األمر هنا بيانههذا الفصل الفصل املقبل و 
تلمسا لتلك األصول ، البلبايل رمحه اهللا عندمعاجلة يف ظل أصول االستنباطواألحوال الشخصية ، 

لبها بيان احلكم إجاباته ، إذ القصد األول لتلك النوازل يف غاخالل نصوص من وبيانا لروحها 
طرحته مماقصد الثاين خصوصا إذا كانت اإلجابة توضيحا لعامل أوحماورة بالالشرعي ، أما التدليل ف

.مما ورد عليه األخذ والرد أوعرف قضايا اإلقليم 
املؤلف متاشيا وسنة التبويب الفقهي اتأيت هذه النماذج وفق ترتيب أبواب الفقه اليت سار عليه

فته النوازل يف توات ، وقصدا منا يف استجماع ذهن املتتبع وحتكما يف ما يتلمس لتلك الذي عر 
: وفق اخلطوات التالية ذلك نعاجل ، األصول املذهبية املالكية 

 نوازل فقه العبادات : املبحث األول
 مسائل الطهارة والصالة : املطلب األول
 مسائل الزكاة : املطلب الثاين
 مسائل الصيام : املطلب الثالث
 األحوال الشخصيةنوازل فقه : املبحث الثاين
 الزواج والطالق : املطلب األول
 مسائل العدة : املطلب الثاين
 النزاعات الزوجية : املطلب الثالث

: وقبل الشروع يف املقصود البد من رسم مالحظتني
:المالحظة األولى

ميكن أن يستحضره الفقيه يف كل الفروع اليت الفروع الفقهية العلىمبعىن النص التدليل واقع ن إ
ة مهما فالنصوص الشرعيمبعىن أن جند لكل فرع خاص دليال خاصا ،جييب عليها املستفتني ،

، ما يعىن املستمرة غري املتناهية القضايا واملستجداتبلغت من الكثرة تبقى حمدودة باملقارنة مع 
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اصة واإلنسان اخليتناهي ما استمرت حياة املسلم اللة ما يتناهي مبا عدم استقامة استحضار أد
.املتجددة املتغرية دوما عامة 

:المالحظة الثانية
مل تأت كغريه من النوازليني املستجدات  النوازل و على إيراد أصول االستنباط من قبل الشيخ إن

وحها من خالل لك اإلجابات ويتضح ر ، وإمنا تتلمس تلك األصول املؤسسة لتبالقصد األول 
.لتلك األصول والقواعد -النوازل - يف هذا الفقه التطبيقيعملية التنزيل عنده

الدليل للمستفيت يف كل حاالته ومن هنا تطرح إشكالية مفادها ، هل املفىت مطالب بأن يذكر 
.أم يكتفى ببيان احلكم الشرعى ؟ 

ارتبط احلكم بدليل واضح ، فإن يف املسألة من فصل ومنهم يل ،منع ذكر الدلمن من العلماء
باألقيسة وشبهها من استحسان وإن ارتبط مبا من شأنه التدليل ،فال حرج من نص كتاب أوسنة 
، أن يذكر الدليل كما قيل عن بعضهم مل جتر  فالينبغى له ذكر شيئ منها ، و اخل من األدلة العقلية 

ويلوح بالنكتة الىت عليها بىن طريق اجتهاده ق بنظر قاض ، يومئ فيها إىلأن تكون الفتوى تتعلإال 
إىل املستفيت ساذجا جمرداهوال يلقيالدليلوذهب إىل أن له أن يذكرمل يفصلوهناك من،اجلواب

.1، والفتوى المعىن هلا إذا مل يذكر معها دليلها بل هو روحها ومجاهلا 
وجه االستدالل امي ، كيف له أن يعرف الظين من غريه وأن يعرف لكن اإلشكال واقع بالنسبة للع

.القياس واالستحسان اخل ؟ من 
عدم إغفال احلكمة ،على العمومللمفىتينبغي ، يف هذا املقام -حسب ما يبدو–ا يعين م

أما ،ق إبراز حماسن الشريعة ومن مث دفع املكلف للتطبيعلى من أثر لذلك ملا –مبعىن املقصد –
اخل ...الدليل فإن كان الداعي لذلك قائما كمسألة وقع فيها األخذ والرد أو التنازع بني متخاصمني 

أوطرد ، وإن مل يكن الداعي قائما فاليذكر ، خصوصا للمقلد تذكر الدليل ووجه االستدالل واسْ 
لشرعية الىت يعيشها ويزيل عنه احلرية ا، العامي الذي اليهمه سوى معرفة ما يفعل جتاه نازلته 

–بالقصد الثاين فاالستدالل ووجهه ، أما تجه لبيان احلكم بالقصد األول يلفتوى واالجتاه العام ل
.–واهللا أعلم 

وابن ، 151-150م ، مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة املنورة ، ص 2002هـ 1423، 02ط آداب املفيت واملستفيت ، ، أنظر ابن الصالح -1
.131، والقرضاوى ، الفتوى بني االنضباط والتسيب ، مصدر سابق ، ص 161، ص 4م املوقعني ، مصدر سابق ، ج القيم ، أعال
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نوازل فقه العبادات : المبحث األول 
من للشعائر التعبديةالضابطةالشرعية الفرعية على األحكام باملعىن اخلاص يطلق فقه العبادات 

ا ، حج وزكاة و صالة وصوم  .اخل ...من حيث حكمها وشروطها وواجبا
الطهارة والصالة مسائل : المطلب األول 

وطهره ، تطهرت املرأة اغتسلت يقال التنزه والتطهر ، فرياد به ، لفظ الطهارة يف اللغة يطلق 
.1باملاء غسله 

.2" جواز استباحة الصالة به أوفيه أوله صفة حكمية توجب ملوصوفها " واصطالحا ، 
ل اللغوي الدعاء ، تسمية للشيئ جبزئه ، كما صألفيعىن االصالة الصالة ، ففى اللغة لفظ أما 

.3املخصوصة بذلك ملا فيها من تعظيم الرب تعىن التعظيم ومسيت  الصالة
.4" ود فقط قربة فعلية ذات إحرام وسالم أوسج" ويف االصطالح الفقهي ، تعين 

مسائل الطهارة : الفرع األول 
الطريق الغالبة عليها النجاسة في أثر النجاسة الساقطة 1-

ذه املسألة  يف الطريق ما يسقط من النجاسات ، واملراد أثر الواردة من الشيخ منثل هلذا النوع 
سات مع الرتاب ، أوعن طريق ما حتمله الرياح من جناإما نتيجة ،الغالب عليها النجاسةالنافذ 
ا من ، االسترباء عملية  فصل يف طريق حمل جلوس الناس ، خصوصا ىوه5الكوانيف نتيجة قر

م وأعضاءهم حيث ، الصيف  : الشكل التاىل ورد علىنص النازلة و ، نتيجة احلرارة تتعرق ثيا
وهى نافذة واسعة تسفى فيها ، سئل عن الطريق الىت غالبها التسلم من وقوع النجاسة فيها

الرياح ورمبا ألقت فيها الرتاب والبد للناس من اجللوس فيها حيث كانت قرب مسجدهم وموضع 
كانت قرب الكوانيف كما يف شيء من فيها االسترباء إن  اجتماعهم واسرتاحتهم ، ورمبا وقع

م  ا –البلدان ، هل يعفى عما تعلق بالناس من ترا سيما يف شدة احلر الذي أم ال ؟ ال–ترا
.يكثر فيه العرق 

.505، ص 4بن منظور ، لسان العرب ، مصر سابق ، ج انظر - 1
م دار الغرب 1993، 1عموري ، ط ، اهلداية الكافية الشافية ، حتقيق حممد أبو األجفاان ، والطاهر املشرح حدود ابن عرفه الرصاع ، - 2

79، 1، جاإلسالمي ، بريوت ، لبنان 
. 46، ص 14ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج - 3
.107، ص 1جاملصدر السابق ، " الرصاع ، شرح حدود ابن عرفه - 4
.تسمية حملية ، ملا يسمى باملراحض- 5
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.1أنه يعفى عنه وحيمل على الطهارة مامل تتحقق النجاسة : حاصله مبا فأجاب رمحه اهللا 
 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

أدرج الشيخ املوضوع حسب نقوله حتت فروع باب الطهارة ، وبالضبط املعفوات ، ولذلك جنده 
من أثر النجاسات ،  ما يعفى عنه يف موضع قول علماء املذهب بنهلذه النازلة ة ميهد أثناء املعاجل
منكشروح خليل ، مصادر مذهبية  ، اعتمادا على املستنقع يف الطرق املصيب للثوبكطني املطر

، والثوب على جناسة املكانحديث املؤلف عند اإلمام الزرقاين يف شرح املختصر نص عليه ما ذلك 
.2أيضا يف الشرح الكبري على خمتصر خليل يالدردير : نص عليه وما 

من فروع فقهية يف وخمتصر نوازل حلولوابن هالل كنوازل نوازل  مصادر الوما دعم به أيضا من 
ملا كان األصل الطهارة والنجاسة : قلت " : مث خلص رمحه اهللا إىل بيان رأيه قائال ، 3املوضوع 

.4اخل ...األصل عند التعذر واملشقة أوىل من احلمل على الغالب عارضة فاحلمل على 
نشري إليها كما نص عليها ، نصوص شرعية ، تنطلق من خلفية قواعد فقهية و رمحه اهللا ، ومناقشته 

: يلي
األصل والغالبتعارض، قاعدة–

اليت التسلم واز وصحة صالة من يصيبهم شيئا من أثر تلك الطريقجلرمحه اهللا مؤصالانطلق 
ذا املستند  ملا كان : قلت ":، وهو قوله غالبا من النجاسة املشار إليها يف نص سؤال النازلة 

األصل الطهارة والنجاسة عارضة فاحلمل على األصل عند التعذر واملشقة أوىل من احلمل على 
.5الغالب
ا واملراد  هو الغالب ، ثر األحيان واألحوال، أن ما عهد من األمور يف أكبالقاعدة املصدر 

ويقابله األصل الذي يعىن القاعدة يف الشيئ مما ارتبط مبكوناته وخواصه ، كقوهلم األصل يف األعيان 

.7أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص -1
والشرح الكبري . 93، ص 1/8م  دار الكتب العلمية بريوت ، لبنان ، مج 2002، 1أنظر عبد الباقي الزرقاين ، شرح خمتصر خليل ، ط ، -2

.81، ص 1/4، مصدر سابق ، مج 
. 25م دار ابن حزم ، بريوت ، لبنان ، ص 2011هـ 1432، 1أنظر ، حلولو ، خمتصر فتاوى الربزيل ،  ط - 3
.  8أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 4
.8أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 5
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حىت يثبت -يعىن يف من عمرت ذمته–، واألصل عند مالك الُيسر الذمة الطهارة ، واألصل براءة 
.1اخل ..ل البيان حىت يثبت اإلمجال العسر ، واألصل التساوى بني البينتني ، واألص

:الكلية القاعدة الفقهية اجتهادية مستنبطة مندرجة حتتفرعية عتربت عند بعضهم قاعدة وا
، كما وهي أيضا ذات خالف، 2رض االعادة حمكمة ، باعتبار تقدمي الغالب على األصل عند التع

.يأيت قريبا 
املعارض للظاهر خل ضمن جمال أصول متعارضة كاألصلدي-القاعدة –كما أن هذا األصل 

.إىل غري ذلك ." هل الغالب كاحملقق أم ال ؟ : وهي أيهما يقدم ؟ 
سؤر ما عادته استعمال النجاسة إذا مل تتحق بالرؤية ومل يعسر هلا فروع فقهية تطبيقية منها ، و 

تغليبا لطهارة أصل كل ، حملقق أم ال والغالب كا، االحرتاز منه ، هل يعد جنسا بناء على الغالب 
.حي ؟

ويقدم األصل على النادر عند العلماء ، ألن األصل يف الغالب يف الشرع اعتباره ، واألصل يف 
.رج خترجيا على أصل اليسر ورفع احل،النادر إلغاؤه ، ماعدا مستثنيات من الفروع 

: ومن تلك الفروع 
.طرق وممرات الدواب طني املطر الواقع يف الطهارة :أ 

.النعل الغالب عليه النجاسة السيما املمشى به طهارة :ب
.طهارة ثوب املسلم املعروف بالفسق ، كالتهاون بالصالة وشرب اخلمر : ج
هول حاله يف التوقي : د  .من النجاسات طهارة نسج الكافر ا
.3اخل ...طهارة ثوب الصيب الذي مل يستقل بغسل ثيابه : هـ

إذا تعارض األصل مع الغالب أيهما ا هنا حسب جواب النازلة ،نينالذي يعواإلشكال املطروح 
.يقدم ؟

از الواضح على قواعد املذهب الراجح أنظر حم- 1 .وما بعدها190ص مصدر سابق ، " مد حيى الواليت ، الدليل املاهر شرح نظم ا
م دار ابن 2005هـ 1426، 1املالكية من خالل كتاب البهجة يف شرح التحفة ، ط تطبيقات القواعد الفقهية عندأنظر الصادق الغرياين ،- 2

.91حزم ، بريوت ، لبنان ، ص 
از الواضح على قواعد املذهب الراجح - 3 .وما بعدها 202، ص مصدر سابق ، " أنظر حممد حيى الواليت ، الدليل املاهر شرح نظم ا
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هأنيتضح الشيخ يف جواب عند التأمل و بالتقدمي الغالب وتقدمي األصل ، 1عند الفقهاء قوالن ،
كان األصل الطهارة ملا  : قلت : ، ملا قال أثناء عملية التنزيلأومأ إىل هذا االختالف ورجح

.والنجاسة عارضة فاحلمل على األصل عند التعذر واملشقة أوىل من احلمل على الغالب 
فتارة يرجح األصل ، كما ، ليس على إطالقه " : كما قال القرايف املقرر عند الفقهاء  اخلالف و 

س وأتقاهم هللا ، فالقول قول املدعى عليه وإن كان الطالب أصلح النا، يف مسألة دعوى الدين 
وتارة يقدم الغالب كما يف مسألة من شهدت له البينة فالغالب صدقها ، واألصل براءة ذمة 

.2" املشهود عليه ، فألغي األصل هنا إمجاعا 
واملسألة هذه أيضا يف تغليب األصل أو الغالب هلا نظائر يف الفقه املالكي ، ومن نظائرها 

يع الظاهر الذي ال خيفى غالبا ، فهل يصدق البائع تقدميا للغالب ، دعوى املبتاع جهله بعيب املب
.3" أم املبتاع تقدميا لألصل ؟ 

4.ومن نظائرها أيضا ، مسألة حتريك النعال املنجسة يف الصالة 

وللقاعدة استثناء ُقدِّم فيه الغالب على األصل إمجاعا ، كدعوى الدين إذا كان املدعى أتقى 
.5مهم ، فالغالب صدقه ، واألصل براءة ذمة املدين ، فيقدم األصل على الغالب الناس وأعل

ويؤسس يضيف ، بل و ، ويقرر أيضا يؤكد عدم اإلطالق ، الشيخ برتجيحه األصل على الغالب و 
مراعاة الغالب توقع يف إذا كانتيف حالة ماعلى الغالب األصل تقدمي هلذه الصورة من صور

الذي يعد " مما يقتضى التخفيف ، ، ما برفعهاإلسالمية جاءت الشريعة نذيلاملشقة واحلرج ال
.6" العسر وعموم البلوى من أسبابه كالصالة بالنجاسة املعفو عنها ملشقة االحرتاز 

، أحيانا باملائة 50فيها تصل املومسيةاحلرارة -توات -مبنطقة ، النازلة سؤالوالناس حسب نص 
، مما يسهل عليهم احملافظة على أداء مسجدهم ا من قرل، يف تلك األزقة س بد هلم من اجللو وال

.مكان اسرتاحتهم الصالة يف اجلماعة كما هي 

.89صدر سابق ، ص أنظر املقري ، يف قواعده ، م- 1
.1216-1215، ص 4/4، مج مصدر سابقأنوار الربوق يف أنواء الفروق ، القرايف ، أنظر-2
. 200سابق ، ص صدر مأنظر حممد حيى الواليت ، -3
.182، ص 1أنظر الونشريسى ، املعيار املعرب مصدر سابق ،  مج - 4
،و92مصدر سابق ،  ص ، تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية ، من خالل كتاب البهجة للتسوىل ، عبد الرمحان الغرياين أنظر الصادق بن- 5

.201الواليت الدليل املاهر ، مصدر سابق ، ص 
، ط دار "تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية من خالل كتايب إيضاح املسالك وشرح املنهج املنتخب ، عبد الرمحان الغرياين الصادق بن أنظر- 6

.27م د، ر ، ص 2000الكتب اجلديدة بلبنان ، سنة 
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أصل نص السنة النبوية وهو صحيح من ، بدليل وقد أسس رمحه هلذه الوجهة وهذا الرتجيح 
أثناء الصالة حبمله أياهاعنها زينب رضى اهللابنت بنته مامةأالصبية فعله صلى اهللا عليه وسلم مع 

َعْن َأِيب قـََتاَدَة األَْنَصارِيِّ رضي [الذي أشار إليه ونص احلديث ،، والغالب على األطفال النجاسة 
.1]َوِإَذا قَاَم َمحََلَها، فَِإَذا َسَجَد َوَضَعَها ، َوَألِيب اْلَعاِص ْبِن الرَّبِيِع ْبِن َعْبِد َمشٍْس :  اهللا عنه 

ار وفق رأى من يرى أن ثياب الصبيان حممولة على الطهارة حىت تتحقق يخ صلشاواملالحظ أن
ا خالفا ملا مشى عليه ابن ناجي وابن العريب،جناستها ، كالقاض عياض والربزيل وغريمها من أ

.2حممولة على النجاسة 
المشقة تجلب التيسير قاعدة -

مع املشقة حيث ما وقعت ، فكلما وقعت املشقة جاء التيسري شرعاالىت تعىن ، دوران التيسري
: يف مصنف منظومته ألصول مذهب مالك رمحه اهللا أمحد بن حمَمد بن أيب قف، قال 

3وضرر يزال والتيسري مع                 مشقة يدور حيثما تقع

أصال ومرتكزا العتبار هذه مما يعديث النبويبنص اآلية واحلددللده على هذه القاعدة واعتما
وقوله صلى اهللا عليه 4﴾َحَرجٍ ِمنْ الدِّينِ ِفيَعَلْيُكمْ َجَعلَ َوَما﴿:قوله تعاىل ، وهو القاعدة 

.5] دين اهللا يسرإن[ :وسلم 
كم واملشقة واضحة يف النازلة من حيث كون هذه الطريق مما البد للساكنة من املكث فيها حب

ا من مسجدهم ، والرياح قد جتلب هلا بقايا جناسات الكوانيف نتيجة االستجناء ، وا لومل قع قر
التيسري كحل شرعى جاءحاللما فك، الشريعةااللذين تدرءومهيعترب ألدى ذلك إىل احلرج والعنت 

.ماجبانبه

، 1ج.516احلديث أخرجه البخاري يف اجلامع ، مصدر سابق ، كتاب الصالة ، باب من محل جارية صغرية على عنقه يف الصالة ، ح رقم - 1
.135ص

از الواضح على قوا- 2 .203عد املذهب الراجح ، مصدر سابق ، ص أنظر حممد حيى الواليت ، الدليل املاهر شرح نظم ا
هـ 1427، 1دار اإلمام مالك باجلزائر ، ط حتقيق حمند أوإدير مشنان ، وشرحها إيصال السالك ، حملمد حيى املختار بن الطالب ، ليحى بن أيب قف ، أنظر املنظومة -3

.163صمصدر سابق ، وأمحد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، 143ص م ،2006
.78/احلج - 4
ذا اللفظ أخرجه - 5 794ح رقم هـ 1415. در . دار احلرمني بالقاهرة ط . حتقيق طارق بن عوض اهللا ،الطرباىن يف األوسط احلديث 

.265، ص 1،  ج قال يف جممع الزوائد ، رجاله موثوقون ، فيه عبد العزيز بن أيب رواد ثقة ينسب لإلرجاء ،  أنظر اهليثمى ، مصدر سابق 
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مسائل الصالة : الفرع الثاني 
: لذلك مبا يلي كتفى بالتمثيلعدة يف باب الصالة ، ونوردت يف نوازل الشيخ مسائل 

.نجاسةفي أسفله بنعلعلى جنازةمريض صالة 1-
وسئل رضى اهللا عنه عمن كان يصلى على جنازة بنعله ويف أسفله " ورد بلفظ هذه نص املسألة 

جناسة ، هل تصح أم ال ؟ 
يف كالدردير يف الشرح الكبري يف ذلك  ماء رمحه اهللا بصحة الصالة ، مث نقل نصوص العلفأجاب 

يف طهارة بقعة واملعترب: ، وختم بقوله قلت ما يتعلق بإزالة النجاسة املتصلة بالنعل وباحلصري موضع 
املومئ ال ما متسه أعضاؤه بالفعل ، موضع قدميه فقط ، قائما أوعلى اجلنازة من يصلى باإلمياء 

إلنه الجيب عليه إزالة النجاسة عن حمل إميائه لعدم اجح صالته صحيحة على الر فمبحل به جناسة 
.1" مماسة أعضائه له بالفعل

 النازلةه فيأساسالتكييف الفقهي و
أدرج الشيخ املسألة ضمن مسائل الفروع املتعلقة بشروط الصالة، وهو طهارة املكان ، وهذا 

والدسوقى يف رديكالدر ل وما ارتبط به  ظاهر أثناء االستدالل على املعاجلة بالرجوع إىل خمتصر خلي
.الشرح الكبري 

وجواز الصالة على احلصري الذي بأسفله جناسة نص عليها غري واحد من علماء املذهب 
ذيب املدونة اإلمام املتقدمون واملتأخرون ، فقد قال  ، يف مسألة ما يكره السجود الرباذعي يف 

.2اآلخر جناسة هطرفلصالة على طرف حصري وبوالبأس با" : عليه وما اليكره قائال 
شرطية طهارة مكانه ، هو ما متسه أعضاؤه من األرض ما خياطب به من وألن املصلي قاعدته يف 

، واحلصري ينزل منزلة األرض فيطلب فيه طهارة ما متسه أعضاؤه منه ،كما قال أثناء السجود ،  
و واقف على النجاسة الحامل هلا ، وهلذا ومحل النجاسة مضر اليصدق على صاحب النعل فه

رجح الفقهاء صحة صالة من بأسفل نعله جناسة تتحرك حبركته عند السجود أن ينزع رجله فقط 
3.ترجيحا لألصل على الغالب يف حالة التحقق وعند عدمه فالطهارة ولو حترك النعل أثناء النزع ، 

.11-10ص . اجلواهر ، مصدر سابق - 1
م دار البحوث 2002هـ 1423، 1دراسة وحتقيق األمني ولد حممد سامل بن الشيخ ، ط املدونة ، التهذيب يف اختصار أنظر الرباذعي ، - 2

.1/244جللدراسات وإحياء الرتاث بديب
.1/387ج الشيخ زكريا عمريات ، ط ، در ، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ،جأنظر احلطاب ، مواهب اجلليل ، ضبط وختري--3
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ملن ذا اجلواب يف صحة صالة اجلنازةومن خالل ما سبق يتضح ما أسس عليه الشيخ ه
ل وقاعدة التخريج ، وذلك بتخريج هذا الفرع على نظريه وما يشبهه ، بأسفل نعله جناسة ، وهو أص

ألنه كمن كان يصلى على : ري بأسفله جناسة ، قال رمحه اهللا صالصالة على حالذي يعىن هنا 
.حصري بأسفله جناسة 

من مسائل االستخالفنازلة 2-
فهل يباح " من أعلى إىل أسفل هوى" تتعلق بإمام كان يصلي بالناس وسقطت به خشبة 

1. " االستخالف أم ال ؟ 

وما ل يمسطحة جبذوع النخبالنمط املعماري القدمي ، آنذاك كلها مبنيةالبيوت يف إقليم توات
وسئل رضى اهللا عنه عن " كل الوارد على شيف نص النازلة تعلق به ، ولذا ورد لفظ اخلشبة كما 

م الصالة أويبحثون على  اإلمام إذا كان يصلى بالناس وسقطت به خشبة ، هل خيلفون من يتم 
.؟ حاله 

.2والريب بالشكرمحه اهللا بأن هلم االستخالف جوابهحاصل فكان 
التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

ا إحدى أسبابه ، مث قواعده يف هذه املسألة ، معتربو الشيخ مباشرة أجاب جبواز االستخالف 
وما نقله بدوره عن اإلمام الربزيل يف فتاويه وضح ذلك ملا أحال على نص احلطاب ، شارح خليل ،

م الصالة ا جاء من ذلك م، من أن اإلمام إذا مات يف احملراب أواختطفه السبع قدموا رجال يتم 
.،3من نوازل الربزيل ناقاليف احلطاب على خمتصر خليل 

أصال يف نصوص علماء املذهب املالكي ، بعد ، ساق الشيخ وأساسه مستند هذا جلواب ولبيان 
ومن ":املوضوع ، عمل الصحايب ، مما هو من ضمن األصول املعتمدة يف املذهب املالكي بقوله 

، ة يف صحيح البخاري أدل دليل عليها نازلة سيدنا عبد الرمحان بن عوف رضى اهللا عنه احملكي
وذلك أن أبا لؤلؤة فريوز العلج ، قبحه اهللا غالم املغرية بن شعبة رضى اهللا عنه طعنه وهو يصلى 

.36اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
.36أنظر اجلواهر ، مصدر سابق  ، ص -2
.1/281أنظر احلطاب ، مواهب اجلليل ، مصدر سابق ،  - 3
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بالناس الصبح حىت صار يقول أكلىن الكلب مرارا وانقطع عنهم صوته فتناول يد سيدنا عبد 
م صالة .1" خفيفة الرمحان بن عوف رضى اهللا عنه فقدمه إىل الصالة بالناس فصلى 

معتربنا الداعى إىل سبب االستخالف موجود يف النازلة ، وهو كل ما من شأنه أن جيعل اإلمام غري 
.إمتام الصالة لسبب مانعقادر على 

يعد روي عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،القول امل، وعمل الصحايب  الذي يعىن 
هأصل اعتبار يف بغض النظر عن اخلالف ، ام مالك رمحه اهللا أصال من األصول اليت اعتمدها اإلم

حجة مطلقا أوحجة إن خالف القياس أوحجة إن ارتبط بأىب بكر وعمر فقط دون غريمها ، أوكونه 
.2غري حجة مطلقا إىل غري ذلك مما عاجلته مصادر األصول 

: ك رمحه اهللا صول مذهب مالألمنظومتهيف مصنف أمحد بن حمَمد بن أيب قفقال 
وقول صحبه واالستحسان        وهو اقتفاء ما له رجحان

3سواء كان الصحايب إماما أومفتيا أوحاكما ، وسواء كان ما صدر منه قوال أوفعال والقول معترب 

سيدنا عبد للصالة –استخلفوا ،حسب النص الذي أورده الشيخ لصحابة رضوان اهللا عليهم او 
.اخلليفة عمر بن اخلطاب رضى اهللا ةأبو لؤلؤ ملا طعنعوف رضي اهللا عنه فأمت بالناسالرمحان بن 

ويدخل حتت هذا السبب الداعى إىل االستخالف كل ما من شأنه أن جيعل اإلمام غري قادر 
خيتم معاجلة على إمتام الصالة بالناس ، ومن صور ذلك ما وقع يف عني النازلة ، وهلذا جند الشيخ 

شارح املرشد املعني ، وهي ، مسائل ثالث ملواطن االستخالف اليت ذكرها ميارة ضوع بإضافة املو 
.4من إضافاته الفقهيةمما يعد صلى باجلماعة ، أوطعنهخطفه وهو يأو موت اإلمام يف احملراب ، 

صة يف اجلامع الصحيح ، مصدر سابق ، كتاب فضائل الصحابة ، باب قخاري ، واحلديث أخرجه الب36اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 1
.423-422، ص 2، ج 3700رقم البيعة واالتفاق على عثمان ، 

.400، ص 1أنظر كمثال على ذلك ، حممد الغزاىل ، املستصفى ، مصدر سابق ، ج - 2
.124ص مصدر سابق ، ف  كمد بن أيب  سيدي أمحد بن بن حم، شرح منظمة  ، حممد حيى املختار - 3
36سابق ، صدر م، اجلواهر- 4
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.األوديةير ومجرى اققوالف1أتجازوات الطين حكم الصالة في: ة نازل-4
وعلماء مقاطعة 2القبالوي حممد فيه بني العامل محزة بن احلاج هذه مما وقع االختالفاملسألة

حماورة بني علماء  " ف يف مؤلف الرحلة العلية إىل توات حتت عنوان االختالهذا أثرجند ، تيمي 
.3كسام وأقبلي يف حكم الصالة يف الغار
عن أجتازوات الطني والفقاقري وجمرى وسئل رضى اهللا عنه" ونص سؤال النازلة ورد بشكل ، 

.الويدان هل تصح الصالة فيهم أم ال ؟ 
ذه املواطن ملن بغري مكة حاصل جواب فكان  .4الشيخ املستطرد صحة الصالة 

الطني تواأجتاز -مما يسمى يف عرف توات ن الصالة التصح إ، جميباالعامل املذكوروقد خالفه
من : قائال " الكعبة " املتعلق بأصل استقبال القبلة ، 5سنداإلمام الم جاء يف كاعتمادا على ما-

ا جوزت الصالة يف الكعبة أوظهرها مل جتز يف سرب حتتها أومطمورة أنه لو ، وألن البيوت من شأ
ا أن تتنزل  ولذلك حيكم بأن سطوح املساجد كاملساجد يف األحكام ، ، أن ترفع وليس من شأ

بيتا حتتها فإنه جيوز أن تدخله احلائض واجلنب ومقتضاه بطالن الصالة حتتها خبالف ما لو حفر 
.6. فرضا أونفال

ى لَ عَ ضٌ رْ فَـ لَ طَ بَ وَ : ونص هذا الكالم نقله اإلمام اخلرشي يف شرح خمتصر خليل عند قوله 
ا تبطل ولو ن: ا قائال هَ رِ هْ ظَ  كما هو فال وأما الصالة حتت الكعبة كما لوحفر حفرة حتتها فإ

ا باطلة والتصح حبال ، فيجوز : سند ، وعلق احملشي العدوي عليه قائال مقتضى كالم  وأفاد أ

تمع التوايت كأمسدة للفالحة ، والبناء ، ومتتاز هذه األماكن يف شكلها باالخنفاض واالستدارة ، واملراد - 1 .أماكن مادة الطني الىت يستعملها ا
هـ على ختالف بني املصادر ، درس على علماء منهم عبد الكرمي 1259أو 1256عام –أقبلي ، أولف –بن احلاج أمحد ولد بساهل - 2

هـ مبسقط رأسه ، أنظر 1335التنالين ، له حماورات علمية مع بعض من علماء زمانه ، توىل القضاء والفتيا ، ترك منظومات يف أغراض خمتلفة ، تويف 
.وما بعدها 223/ 1مد باي بلعامل ، الرحلة العلية ، مصدر سابق ، ج حموما بعدها ، و 9، ص مصدر سابقخمطوط تراجم علماء ساهل ، 

وما بعدها 101، ص 2لدى ، حممد باي ، الرحلة العلية ، مصدر سابق ، ج واختالفات بني العلماءأنظر املسألة وما ورد فيها من تفاصيل - 3
.43أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 4
الطرطوشي وغريه ، جلس للتدريس ، وتتلمذ عليه مجاعة منهم إمساعيل بن عوف ، ألف ن عنان املصري ، تتلمذ على أيب بكرأبو علي سند ب- 5

أنظر حممد خملوف ، شجرة النور الزكية ، .هـ 541مصنف الطراز يف حنو ثالثني سفرا ، كما له تآليف يف علم اجلدل ، تويف باألسكندرية سنة 
.125مصدر سابق ، ص 

.102، ص 2أنظر ، حممد باي ، الرحلة العلية ، مصدر سابق ، ج- 6
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للجنب أن يدخل حتت الكعبة ، واحلاصل أن املسجد يعطى أعاله حكَمه يف التشريف والتعظيم 
.1"فال يعطى حكمه حبال كان من حتتٍ وأما ما

التواتني السابقني من قبل الفقهاء ، واكتفى مبا أجيب عنه هنا واب والشيخ رمحه اهللا ، مل يطل اجل
.يف عني النازلة 

 النازلة ه فيأساسالتكييف الفقهي و
الشيخ صدر بإدراج املسألة حتت ما تقتضيه فروع شرطية استقبال القبلة ، ناقال نص الشيخ 

، قال شارحه التتائى وإال يكن مبكة اواألظهر جهتها اجتهاد...: وشراحه بقوله خليل يف خمتصره 
رد علىكما ، فاألظهر جهتها من جهة االجتهاد اليقينا قطعا ، مث أورد رأى املخالف ورد عليه

، كالشيخ حممد بن عبد الكرمي البكري ، وعبد الرمحان قبل ذلك هذا التخريج الفقهي علماء تيمي 
.بن عبد اهللا بن أمحد احلبيب البلبايل وغريهم 

أن من أصعب األمور يف الفتيا تطبيق النازلة على وقد ناقش املوضوع مع املخالف مشريا إىل 
، واملراد به محزة بن السيد احلاج أمحد ، الذي مت ذكره ، يف جواب لعني النازلة النص ، خماطبا أياه 

وقع ألسد بن ومنبها له مبا2"اليت أجاب عليها القاضي سيدي ُحممد بن سيدي َحممد البلبايل 
ألن تطبيق النازلة على : " الفرات يف فتواه لألمري جبواز دخوله احلمام مع جواريه دون ستار قائال 

املراد من نص سند الذي اعتمد عليه املخالف رافعا إإليهام احلاصل اموضح،3..."النص عسري 
اد من كالم سند ، كما عدم إجزاء الصالة يف سرب حتت الكعبة أو مطمورة ، فاملر يفيف كالمه 

إن يكون السرب أو املطمورة حتتها نفسها ألن الظرف تابع للمظروف فاليشمل من كان يف :قال 
" .غري مكة كما تومهه بعض فقهاء وقتنا 

: يف ما يلي أما ما أسس عليه جوابه فنورده جمموعا خمتصرا
نص السنة1-

.4ثان يف التشريع بعد القرآن الكرمي السنة أصل وحجة يف االستنباط ، مصدر 

، ص 1ج ، دار الفكر للطباعة والنشر بريوت ، در ، د ت ، حاشية العدوي على اخلرشي ، ط حممد اخلرشي ، شرح خمتصر خليل مع أنظر - 1
262 .

49-43أنظر اجلواهر ، ص - 2
.46أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 3
27، و17، ص 1م ، مكتبة احلليب مبصر ، ج 1940هـ 1358، 1الشافعي ، الرسالة ، دراسة وحتقيق ، أمحد شاكر ، ط ، : أنظر مثال - 4

. وما بعدها 246، ص 1، والغزايل ، يف املستصفى ، مصدر سابق ، ج 
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:ف حول أصل نص الكتاب والسنةكقال صاحب منظومة أبن أىب  
منـسنة من بالفضل كله قوظاهر الكتاب والظاهر من      

ا يقـصولومن أ 1ــرسولالوسنة تنبيه قرآن ول  ه الىت 

قلت ومن أدل دليل على ما ذكرناه تعبده صلى اهللا : " بقوله لسنة ، والشيخ اعتمد على نص ا
.2عليه وسلم بغار حرياء وتعبد صاحل أمته وغريها ىف املغارات 

وإال فقد يطرح ، بشريعتنا صلى اهللا عليه وسلم قبل البعثة بناء على تعبده الدليل الذي أورده و 
.-واهللا أعلم–التأصيل هنا من قبل الشيخ إشكاال 

انطالقا من " اخللوة مما يقصد به –بالتعبد يف املغارات من العلماء بعمل من عرفاء واقتد
.هذا الفعل النبوي 

م باألودية  ا ، وعدم ، كما أن فعل الصحابة واضح يف ثبوت صال عرفت تضاريس بيئتهم 
ني األودية وغريها مما استوى من اإلنكار منه صلى اهللا عليه وسلم داللة على الصحة وال فرق ب

.األرض يف صحة الصالة 
القياس -

أهل األصول عرف أصل القياس ، الذي يعين يف إحدى عبارات ذكره للسبب والعلة يف ورد 
.3" محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما أونفيه عنهما بأمر جامع بينهما " بأنه 

أن هناك فرق بني اعتقاد املصلى حاصله ،جواب لعني النازلة عتمده من اامبوحديثه هنا يتعلق 
املسامتة بتقدير تقدير لزوم وبني بتقدير زوال الساترالتوجه جلهة الكعبة من غري لزوم تقدير املسامتة

حول أمهية معرفة سبب احلكم هـ 1160ت اجلنتوري اإلمام مث دعم ذلك بقول ،زوال الساتر
كما اخل ، فسبب عدم صحة الصالة يف مكة يف الكعبة  ..نها وما يطرد وعلته وحكمته وما يعمل م

لعدم املسامتة املطلوبة جبميع البدن ، وعليه فانعدام الشرط انعدام للمشروط ، خبالف من قال ، 
األودية مما يعين أن ، 4خارج مكة لعدم قدرته مقابلته عني الكعبة ، وبزوال العلة يزول املعلول هو

.ع األرض جائز أن يصلى فيها كلهامن بقوغريها 

.134، 130أمحد بن حممد بن أيب قف ، مصدر سابق ، ص - 1
26، ص 1، ج 3بدء الوحي ، رقم ، كتاب نص احلديث بصحيح البخاري ، أنظر فتح الباري ، مصدر سابقو 44-43ر ، ص اجلواه- 2
.236، ص 1الغزايل ، املستصفى ، املصدر السابق ،  ج - 3
.47- 46أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 4
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واحلكم الذي هو صحة صالة املتوجه من عدمها يدور مع العلة وجودا وعدما فمىت وجد 
استقبال عني الكعبة ملن مبكة وجد احلكم وحيث انتفى التوجه انتفى احلكم وحكم شرعا ببطالن 

. صالة غري املتجه
قاعدة المشقة تجلب التيسير  -

من أن املطالب مبالحظة عينها مطالب مبا فيه عسر ومشقة ، فيقتضى حسب وذلك واضح 
ذه البقع اخلارجة عن حدود قبلة مكة ، البتعاد الناس عن القاعدة رفع  احلرج واملشقة ملن ُهم 

.اليطاق شرعاالكعبة وصعوبة الضبط ، وخالف ذلك تكليف مبا 
مما يدور عليه معظم أحكام الفقه يف أبواب خمتلفة وكالمه ظاهر خمرج على القاعدة الفقهية األم 

كما :" ما ورد يف القرآن وهلذا جنده يقول ، املؤسسة على نص 1" املشقة جتلب التيسري " وهي 
يِن ِمْن َحَرٍج ﴿: الخيفى وشريعتنا مسحة قال تعاىل  ، واهللا تعاىل 2﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

.3أعلم 
ما ه وجهته يف حتديد املفهوم احلقيقي لكالم اإلمام سند الذي اعتمد عليه املخالف ومما قوى ب

حتت الكعبة ىف كالم سند السرب أو املطمورة قتضى أن يكون تقتضيه قواعد اللغة العربية ، مما ي
ا ، ألن الظرف تابع للمظروف ،  والظرف من القيود كأداة احلال والشرط والتأثري له بدون قيده ذا

م اليعلمون الفوقية ممن يتوجه جلهتها فقط مما يعين أن األمر اليشمل من كان خارج مكة ، أل
. 4والحتتية

يف كالم اإلمام سند رمحه اهللا  وما فهمه منه من منع الصالة يف -حسب ما يبدو –والناظر 
، على الكعبة حتدثهسند اإلمام هذا النوع من البقع ، جيده خارج حمل النزاع ، إلن ظاهر كالم 

ما ما ارتبط باملساجد فسياق كالمه يتعلق بالتشريف إوالشك أن اخلارج عن مكة اليشمله األمر ، 
بأن يعطى األعلى نفس احلكم ، وفرق بني مالحظة القبلة حتت املساجد من حفر وغريها وبني ما 

كم املساجد ينبغى أن ينسحب عليها من تعظيم كعدم جواز دخول احلائض إن كانت يف ح

.163ابق ، ص ، أنظر أمحد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، مصدر س- 1
.78/احلج - 2
.43اجلواهر ، صدر سابق ، ص - 3
.وما بعدها 103أنظر نص رسالة رد البلبايل ، لدى حممد باي بلعامل ، الرحلة العلية ، مصدر سابق ، ص - 4
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كاملستودعات كما هو الشأن اليوم سجدا عرفا من حفر حتتها أو أمكنة  ودخوهلا يف ما اليسمى م
- واهللا أعلم -.يف بعض املساجد مما الميكن أن يسميه أحد مسجدا 

لةهيلتشييع الجنازة بال5- 
منذ بإقليم توات لناس ا صار معموال به عند اتتعلق مب، ىف النص هذه النازلة حسب ما ورد 

.–اهللا ترديدا الإله إال-من تشييع اجلنائز بالتهليل القدمي 
ا إىل سئل رضى اهللا عنه عن التهليل " ونصه ، الذي جرى به العمل عند رفع اجلنازة والتوجه 

.املقابر ، هل جيوز أم ال ؟ 
.1...و بدعة مستحسنة جيوز وإن قال يف املعيار أنه بدعة فهفأجاب رمحه اهللا .

التكييف الفقهي وأساسه في النازلة
ا  ، يشهد لذلك ما أحال عليه الشيخ رمحه اهللا أحلق النازلة مبوضوع البدع ومفاهيمها وتقسيما

املصباح اللغوي لتحديد مصنف من نصوص املصادر الىت عاجلت موضوعات احملدثات ، من مثل 
.مني ، ونوازل الفاسي وغريهم املعىن للفظ بدعة ، والدر الث

: هي استنباطية أصول خلفية التنزيل على عملية أصل جلوابه هذا أثناء وقد 
.التواتي أصل ماجرى به العمل -

كما سبق بيان ذلك يف ، يطلقه العلماء ويريدون به إطالقات عدة  وما جرى به العمل 
عدول عن القول الراجح واملشهور يف بعضال" ، مقصدنا منها الفصل الثاين من هذا البحث

فهو 2" وما تقتضيه حالتها االجتماعية املسائل إىل القول الضعيف فيها رعيا ملصلحة األمة 
.اختيار قول ضعيف واحلكم به والتمالؤ من احلكام واملفتني لسبب يقتضي ذلك 

أوعرف لدى الناس وعمل به ، مايف مسألة سار عليه عمل املفتني والقضاة توايت ، ماالوالعمل 
معلمائهم  .ملدرك من املدارك الشرعية وقضى به قضا

أوالعرف ، إوإزالة الضرر ، إما جلب مصلحة أودرء مفسدة سدا للذريعة عموما ومدارك العمل 
.اخل ..، أوارتكاب أخف الضررين 

قلت والسيما جرى به العمل ، : له ، قو اعتباره هلذا األصل أثناء عملية التنزيلوالدليل على 
م ينبغى أن يلتمس له املخرج ما أمكن على  وما جرى به عمل الناس وتقادم يف عرفهم وعاد

.61أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
.181ملغرب ، مصدر سابق ، ص أنظر عمر اجليدي ، مباحث يف تاريخ املذهب املالكي با- 2
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اليلزم ارتباط العمل مبذهب معني أومبشهور من قول قائل ، مث نقل ما نص ، إذ خالف أووفاق 
كالذكر الواقع اجلوازعلى ألمصار معتربا تضافر أهل هذه األعصار والقرى وا، عليه الفاسي وغريه 

.1...عقب الصلوات يف املساجد وكحزب اإلدارة 
المصافحة دبر الصلوات وبعد انتهاء ختم الحديث: 06

هذه النازلة ورد ذكرها يف فتاوى الشيخ يف باب النكاح ، وحنن نقدمها حفاظا على نسق مسائل 
.األبواب 

ا ن الشيخ سئل عمن اعتادوا املصافحة يف بعض األوقات كبعد أ،حاصل هذه املسألة وجوا
.الذكر املعتاد بعد العصر ، وبعد صالة الصبح أو املغرب وبعد عصر اجلمعة وختم احلديث 

وعمن اعتادوا املصافحة يف بعض األوقات كبعد الذكر " ...ونصه جاء ضمن جمموعة أسئلة ، 
ملغرب وبعد عصر اجلمعة وختم احلديث هل جتوز أوهو املعتاد بعد العصر وبعد صالة الصبح أوا
إن املصافحة جتوز ملن ذكر يف مجيع األوقات املذكورات : بدعة حممودة أو مذمومة ، فأجاب بقوله 

.2وإن قيل ببدعتها كما يف املدخل البن احلاج
اظ على املصافحة من احلفإىل اليوم املسألة واقعية ترتبط مبا عهد يف بعض املساجد بإقليم توات و 

د هِ بعد بعض الفرائض ، ويف ختم احلديث ، ولعل املراد هنا ختمة صحيح اإلمام البخاري ، فقد عُ 
تمع التوايت  قراءة كتب السنة والوقوف عند معانيها ابتداء من مطلع شهر ، إىل يوم الناس هذا يف ا

من رمضان ، واخلتم يقصده الناس شعبان ، على أن ختتتم يف غالب األحوال ليلة السابع والعشرين 
وجيتمعون إليه ، مما يدعوهم لاللتقاء ومصافحة بعضهم بعضا عقب االنتهاء يف اليوم األخري من 

.ختم القراءة 
 النازلة ه فيأساسالتكييف الفقهي و

ا ، يشهد لذلك ما كسابقتهاالشيخ رمحه اهللا أحلق النازلة   مبوضوع البدع ومفاهيمها وتقسيما
من مثل املدخل البن احلاج ، حال عليه من نصوص املصادر الىت عاجلت موضوعات احملدثات ،أ

.  ، واملصباح اللغوى وغريهمحاديث النهى عن االبتداع والتزام السنة أومصنفات احلديث عند شرح 
وز للفعل إىل درجة الندبية ما يلي و  : حاصل ما استند عليه يف تكييفه الفقهي ا

.62أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
.160أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 2



البلبالىفي نوازل  " لفقه العبادات واألحوال الشخصية  " تطبيقـات أصول االستنباط  :    الفصل الرابع

231

أقسامااعتبار البدعة :أ
املسألة ذات خالف هل البدعة ثنائية فقط أم هلا تقسيمات وليست كل بدعة مذمومة ، فقال 

، مث أحال فهي بدعة حممودة مندوبة كما يف املدخل البن احلاج ، وإن قيل ببدعتها  ":رمحه اهللا 
سنة وقبيحة ومباحة وقبيحها هلذا التقسيم على مصادر كالعز بن عبد السالم ، وتنقسم إىل ح

ينقسم إىل حمرم ومكروه وإذا أردت أن تعرف البدعة فأعرض مصلحتها على املصاحل املطلوبة شرعا 
مسون بعد اخلو الثاينالفرق فروقه ، فقد حدد كالقرايف يف املتأخرين  وهو مسلك علماء "1....

، الينهى عنه وقاعدة ما، ه للموضوع للفرق بني قاعدة ما حيرم من البدع وينهى عناملأتني 
، إىل مخسعندمها م البدعة يقسمت تو ، الذي اعتمد عليه الشيخ مصنف قواعد األحكام وصاحب 

ممثال هلا مبا أحدث من املصافحة بني املصلني عقب صالة ، البدعة املباحة خري هذا األوذكر 
رومن هوالء ابن حج،2الصبح والعصر ، حمددا ضابط النوع وحتت أى يدخل بقواعد الشريعة

ا أقسام ، علىفقد نص  .3ناقل كالم العلماء يف املوضوع كالعز بن عبد السالم أ
اإلمجاع على أن البدع من روى ويبدو أنه توجه عام يضم مجهرة العلماء ، ويف هذا السياق يأيت 

حف ونقطه ونقش الدنانري فمن احلسن احملمود اجلماعة يف الرتاويح ومجع املص،حممود ومذموممنها 
م باملدح لنهى ومنها املذموم  ، اخل ..والدارهم وإحداث حماريب للمساجد  كرفع اجلماعة أصوا

.احملمديةالشريعة ومرونةفق توهو اجتاه يبدو متوازنا ي4الشارع عن رفع الصوت يف املسجد
و أل شرعي للوجوب أوالندب ما قبلته القواعد العامة للشريعة من دخوله حتت دليذلك ضابط و 

كتخصيص يوم اجلمعة بصيام بأن تناوله دليل كراهة أوحترمي  وما مل تقبله رفض ، اخل اعترب ..اإلباحة 
أومل يتناوله دليل من األدلة أو الزيادة على احملدد يف املندوبات كالتسبيح عقب الصلوات إىل آخره ، 

.د بدعة سيئة عُ اخلمس ، 
السنة النبوية: ب

.161أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص  - 1
، وأم القرى ، القاهرة م دار الكتب العلمية بريوت لبنان1991هـ 1414ط ، بن عبد السالم ، قواعد األحكام يف مصاحل اآلنام ، لعز أنظر ا- 2

، وانظر حممد الواليت ، قواعد فقه املذهب املالكي ، 376/ 8والقرايف ، يف أنواء الربوق ، مصدر سابق ، ج ، 205-204، ص 2، ج 
.246مصدر سابق ، ص 

.253/ 13ج انظر ابن حجر فتح الباري ، مصدر سابق ، - 3
از الواضح على قواعد املذهب الراجح ، مصدر سابق ، ص أنظر حممد  الواليت ، الدليل املاه- 44 .249-248ر شرح نظم ا
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إرشاد الساري موعة أحاديث ، وأعىنكما اعتمد الشيخ على ما جاء يف شرح القسطالين 
صلى اهللا عليه النيبباب االقتداء بسنن كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، في  ، فعلى البخاري 

ا[ ديث حوسلم ، عند نص  معتربا البدعة كل شيء عمل على غري مثال 1]وشر األمور حمدثا
، مث نقل من نفس 2،....يف الشرع ، فإن كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة سابق

املصدر أيضا مجال تتحدث على أن من البدع ما هو حسن وخري ، يف مقام مجع القرآن ، ومجع 
.الناس على إمام واحد يف صالة الرتاويح إىل غري ذلك مما سرده وأطال النفس فيه 

من [لمن العام املخصوص ، خصص حبديث عند هوالء لة ، فاعترب أما حديث كل بدعة ضال
.3]..سن سنة حسنة 

مشروعة وفيها غرض للشارع ، بشكل عام يف اعتبار املصافحة النبوية كما جنده يعتمد نص السنة 
وهنا دلل على هذا املقصود الرامي إليه الشارع من املصافحة ابتداء مستندا على حديث أخذه من  

ة وشروحها كالقسطالين على اجلامع الصحيح لإلمام البخاري ، يف باب مشروعية كتب السن
ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر [ :بوداوود ، والرتمذي يف نص حديث املصافحة ، وأ

. 4]هلما قبل أن يفرتقا 
.يدل على التحريم أم ال ؟الترك هل" القاعدة : ج 

ا هذه القاعدة مل ينص عليه ا الشيخ صراحة أثناء عملية االستدالل للنازلة ، لكن نوردها لكو
.من لوازم االستدالل السابق ، وفيصل لبيان هذا الرأى أوذاك 

الرتك ، أى عدم الف ، فاجلمهرة ذهبت إىل أناختيف البحث األصويل ذات لقاعدة هذه ا
وإمنا غاية األمر أن ترك الفعل ؛ حبجة ليس الرتك كون الفعل حمظورا ، فاليفيد  الفعل من الشارع

7277أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح ، مصدر سابق ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب االقتداء بسنن رسول اهللا ، رقم احلديث - 1

،385-384، ص 4ج 
.92/ 9هـ املطبعة الكربى ببوالق ، مصر ، 1323، 07أنظر القسطالين ، إرشاد الساري ، ط - 2
از الواضح على قواعد املذهب الراجح ، املصدر سابق ، ص احلديث - 3 .248وأنظر حممد الواليت ، الدليل املاهر شرح نظم ا
ج للنشر والتوزيع ، د ، حام ، ط ، دار الفكروغريه ، حتقيق وتعليق سعيد حممد الل5214أنظر أبوداوود ، السنن ، باب املصافحة ح رقم - 4
.245، ص 5كما رواه غريه ، واحلديث حسن حسنه الرتمذي عن الرباء رفعه ، أنظر التلخيص احلبري ، مصدر سابق ، ج 32، ص 5
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مشروع ، فكما يستدل بفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم على عدم التحرمي يستدل برتكه على عدم 
.1الوجوب ، فالرتك اليقتضى منعا والإجيابا 

التفهم " وممن اهتم باملوضوع ُمصنف إتقان الصنعة يف معىن البدعة ، أفرد فيه رسالة بعنوان 
وحاصل كالمه ، أن الرتك وحده إن مل يصحبه نص على أن املرتوك حمظور " والدرك ملسألة الرتك 

اليكون حجة يف ذلك بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع ، ومثل لذلك باالحتفال 
: منها ، صاغ ذلك يف أبيات شعرية ، اخل ..باملولد النبوي وقراءة القرآن على امليت 

2حبجة يف شرعنا      اليقتضى منعا وال إجياباالرتك ليس 

الم ابن ـشيخ اإلسكإىل هذا الرأى الذي انتصر إليه الشيخ ومن سبقه ،  وذهب املخالفون 
.3إىل أن الرتك يفيد التحرمي معتربين تيمية والشاطيب  رمحهما اهللا 

واختالف الشيخ ، 4شيخهاختالف اإلمام الشاطيب معوحديثا قدميا آثار هذه املسألة ومن 
.عبد احلميد بن باديس مع شيخه الطاهر بن عاشور رمحهما اهللا 

، فا، وهو القاعدة املشار إليها آنوسبب اخلالف فيها يرجع إىل أصل من أصول االستنباط
.5وهناك من رجح ما ذهب إليه اإلمام الشاطيب وغريه  

ة املصافحة عيَّ دْ قدميا على اإلمام الربزيل فأجاب ببِ -املصافحة –وقد طرحت هذه املسألة 
عقب الصلوات املذكورة لقاعدة الرتك الذي مل يصاحبه عمل هنا ، كما نقل رمحه اهللا رأى شيخه 

لسان األذكار " بعنوان خصصه يف مؤلفالناص على اجلواز الذي استشكل عليه و سعيد بن لب 
منه حججا كثرية ، لعل أمهها الرتك ليس مبوجب والدعوات فيما شرع من أدبار الصلوات ، ض

حلكم يف املرتوك إال جواز الرتك وانتفاء احلرج فيه خاصة ، وحتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
.6الفتور

لبنان بريوت دار الكتب العلمية ، ط ، " أحكام األحكام شرح عمدة احلكام " ، وابن دقيق العيد 1/119أنظر الشوكاين يف إرشاد الفحول ، - 1
. 94م ص 2005هـ 1426والتلمساين ، مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول ، ط املكتبة العصرية ، بريوت ، در ، . 1/205د ، ر ، 

.141ص م 2006بريوت لبنان ، والغماري ، اتقان الصنعة يف معىن البدعة ، ط ، د ر ، عامل الكتب ، 
.152- 141-139–136الصنعة ، املصدر السابق ، ص إتقان الغماري ، أنظر- 2
.60، ص 4ج مصدر سابق ، أنظر الشاطيب ، املوافقات ، -1
ولد ، فرج بن قاسم بن لب الثعليب شيخ شيوخ غرناطة يف وقته ، انتهت إليه رئاسة الفتوى باألندلس ، له تآليف وفتاوى منها األجوبة الثمانية - 4

.140، ص 5م دار العلم للماليني ، لبنان ج 1999، 14هـ ، أنظر الزركلي يف األعالم ، ط 782وقيل 783هـ وتويف 701
.  125م جامعة أدرار، ص 2009/2010الفكر املقاصدي عند ابن باديس ، رسالة ماجستري ، لسنة " أنظر حبثنا بعنوان - 5
.349-1/348حكام ، مصدر سابق ، أنظر الربزيل ، جامع مسائل األ- 6
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المصلحة قاعدة -
ثبت باالستقراء أن الشريعة موضوعة ملصاحل العباد يف الدنيا واالخرة، ويعىن لفظ املصلحة 

ا عبارة يف األصل عن جلب منفعة بشك ل عام بدون احلديث على تفاصيل املفهوم وإشكاالته أ
احملوصل يف احلفاظ على الكليات اخلمس يف أودفع مضرة ، مما حيقق احملافظة على مقصود الشارع 

.1دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم وماهلم  
واقع زمانه انطالقا منة املقاصدية املشار إليها ،لقاعداهذه من الشيخ رمحه اهللا د استفادلق

مفسدة مرض الغل والشحناء والبغض ، وقلة التقاء واجتماع كثرة من  على عصره ، وما الحظه
م يف غالب األ م وأبدا ؤد إىل املاملصافحة قول جبوازللدعته دواع ات ، وقالناس مع كثرة تفرق قلو

تمع دُّ اء والوُ درء تلك املفسدة وجلب مصلحة اإلخ وتأليف القلوب مما جيب أن يكون عليه ا
بالصالة على النيب صلى اهللا عليه والذكر، فضيلة دعاء األخ ألخيهزيادة لذلكف اضوياملسلم ، 

وسلم أثناء املصافحة ، مع ما له من أصل اجتماع الناس يف اجلمع والفرائض ، خامتا هذا اجلزء 
.2ذا سر االجتماع يف هذه األوقات املذكوراتاألول من اجلواب بقوله ، فه

عْ مَ تعدد الجُ نازلة 7-
وسئل عن قرية قريبة من قرية تقام فيها " هذه املسألة ورد نص السؤال فيها على شكل ،

ا إحداث  اقرية قرية قريبة من اجلمعة يفاجلمعة ، فهل جيوز ألربا تقام فيها اجلمعة ، فهل جيوز ألربا
".إحداث اجلمعة فيها أم ال ؟

وبعد فإن الذي جرى به العمل اآلن جواز التعداد يف املصر الواحد : ، قائال وحاصل جوابه اجلواز
.3الكبري فأحرى أن جيرى يف قرية مقطوعة عن قرية 

 النازلة ه فيأساسالتكييف الفقهي و
ل إحالته على خمتصر خليل ، وشرحه ألمحد أدرج الشيخ املسألة ضمن فروع باب اجلمعة ، بدلي

"متحد " بابا التنبكىت عند قول خليل ىف شروط اجلامع 
.:يلى اعتمد على تأسيس هذه النازلة يف جواز التعدد مباو 

.417-416، ص 1أنظر الغزاىل أبوحامد ، املستصفى ، مصدر سابق ، ج - 1
.160اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 2
.26أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 3
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ما جرى به العمل -
ن إفتاؤه جبواز التعدد وعدم التزامه بتلك القيود الىت أشار إليها الفقهاء يف إحداث اجلمع وأ

اجلمعة للعتيق ، وأن التحقيق جواز التعدد وهو ما جرى به العمل والفتوى يف اإلقليم ، وقد نص على 
ذلك مبا نقله عن الشيخ عمر بن عبد القادر التنالين ، وإن مل حيل على أى مصدر وقف عليه ، كما 

عمل اآلن جواز وبعد فإن الذي جرى به ال: كالمهوحاصلاستدل بنوازل حممد العامل الزجالوي ، 
التعداد يف املصر الواحد الكبري فأحرى أن جيرى يف قرية مقطوعة عن قرية ، كما أفىت به شيخنا احملقق 

وهذا اجلواز يف ، 1املدقق سيدي أبو حفص ، وباجلملة فالقول جبواز التعدد قوى وبه جرى العمل 
.داع للجمعحالة عدم وجود 

قاعدة الضرورة-
دد باألصل السابق يف احلاالت العادية ، أما إن كان عدم اجلمع وذهاب أهل الشيخ جوز التع

تلك القرية ألخرى يؤدى لضرر يف أمواهلم وأهليهم فالمرية يف جواز التعدد ، قال رمحه اهللا ناقال 
هذا مع عدم الضرورة ، وأما مع خوف الضرر مما حدث من فساد الزمان من " : نص التوضيح 

ا لقرية اجلمعة فال ميرتى مع ذلك منصف يف خوف هجوم الظلمة  على القرية عند ذهاب أربا
.2" لمه الواقف عليه وليطمئن به قلبهاجلواز ، وعلى ذلك أدركنا مشاخينا احملققني عمال وفتيا فليع

مسائل الزكاة : المطلب الثاني 
، وأصلها يف اللغة وتزكى تصدق، الزكاة يف اللغة ، على وزن فعله فهي صفوة الشيئ 

.3الطهارة والنماء والربكة واملدح 
.4جزء من املال شرط وجوبه ملستحقيه بلوغ املال نصابا : ويف االصطالح 

-األوراق النقدية -:الزكاة في الكوارط : الفرع األول 
تم ت،اإلنسان البدائي النقود ، فكانت الوسيلة للحصول على األشياء تعامالت عرف تمل 
ما يبذله من جهد فيما ينتجه إلشباع حاجياته وعندما ينقص إنتاجه عن سلعة يف حاجة عن طريق 

.26صصدر سابق ،ماجلواهر ، - 1
.26صصدر سابق ،ماجلواهر ، - 2
358، ص 14ج مصدر سابق ، لسان العرب ، بن منظور ،- 3
140، ص 1صاع ، شرح حدود ابن عرفة ، مصدر سابق ، ج ر ال- 4
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، لكن التطور احلاصل يف حياة مقايضة إليها يبحث عن شخص آخر تزيد لديه السلعة للتبادل 
.اإلنسان جعل تلك املقايضة التفي بتلك احلاجات العتبارات موضوعية ليس هذا حمل بسطها 

ا األشياء ،  ، وكانت البداية السلع ، إىل مرحلة هي النقودومن هنا ظهرت وساطة تقوم 
وبعد بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم ساير نز فإىل الذهب والفضة ، ن حناس أوبر منقود معدنية 

أوجب فيها الزكاة فمن ذهب وفضة الىت مل تكن من ابتكارهم الشرع  ما وجد يف حميط العرب 
َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب ﴿:، قال سبحانه .اخل ...وسرقة وربا رتبط بذلك من مهر اااعتربها يف مو 

إىل أن ضربت أول نقود إسالمية 1﴾َواْلِفضََّة َوَال يـُْنِفُقونـََها ِفي َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم 
ا أع .؟ رضى اهللا عنهم مر أم علي أم خالد مع االختالف احلاصل يف أول من ضر

النقد فيه مادة الورق زمننا املعاصر الذي عرف احلال يف تاريخ األمة اإلسالمية إىل واستمر 
فكانت بداية ظهورها يف أواخر القرن السابع عشر امليالدي وانتشر باألوراق النقدية ،مما عرف 

ا من ه14م 20استخدامها يف العامل خالل القرن  ـ واستمر أمرها إىل أن أصبحت تستمد قو
تطرحإلزام احلكومات األفراد واملؤسسات بقبوهلا بدون االلتزام بصرفها ذهبا أوفضة ، ومن هنا 

.اخل ...اآلثار املبنية على ذلك من زكاة وربا وقرض إشكاال فقهيا يف 
مما م 20-هـ 14يف القرن رمحه اهللا التوايت زمن الشيخ الفقهي للفرد واقع ما طرحه الومن ذلك

.، أى الكواغد الىت تعين القرطاس أى جنس املصنوعة منه مسى حمليا بالكوارط 
حدثه أالذي 2، وسئل عن الكاغديتضح يف سؤال شكله ،جاء يف هذه النازلة وحاصل ما

اهلجرة ، هل جتب فيه اإلفرنسيس للتعامل به يف هذا القرن الذي حنن فيه ، وهو الرابع عشر من 
.الزكاة أم ال ؟ 

ا التعامل فيها فكان جوابه وجوب الزكاة  .3جمرى العني املسكوكة وجريانهحيث انفرد 
حوصل و وحدد مدارك التكييف للنازلة ، املخالف ، وحاج وقد أطنب رمحه اهللا وساق األدلة 

: اجلواب قائال لشتاتطالب العلم ومجعا ذلك يف األخري كعادته يف كثري من املسائل تسهيال ل
ا كالعني نامياتأقول يف الكوارط الزكاة  إل

واعرض أخي عما منى الروات    لعليش ذاك تغافالت

.34/ التوبة - 1
.لفظة فارسية األصل ، تعىن القرطاس - 2
.84أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 3
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:إىل قوله 
1عبد الكرمي حكى ما الثقات      قد نقحوه فاجنلى الثبات

على هذا ويالحظ2" لذهب أوالفضة املضروب من ا" بأنه  قدميا يراد بالنقد يف فقه املذاهب 
ر التعريف حصر النقد يف الذهب والفضة دون غريها مما ظهر من فلوس ، وما يتبعه ، ما جيعلنا خنتا

املفهوم األعم ، واملتعلق مبا تعارف عليه الناس ، وإن كان الفرق جليا بني الذهب والفضة وغريمها 
دون غريمها ، لكونه حيقق املقصود للشارع من النقود وهو مما تعلق بالثمنية الذاتية املستمرة لديهما 

" اجتاه مصادر املذهب املالكي ، كما يتضح أثناء التأصيل للمسألة هذه ، وذلك بأن يراد بالنقود 
املضروب من الذهب والفضة وما قام مقامه يف كونه معيارا لقيم األموال ووسيلة تبادهلا ولو كان 

.3" لك ذلك حناسا أوجلدا أوغري ذ
وإن لوحظ على التعريف عدم االلتزام باحلدود إال أنه يعرب عن حقيقة النقود قدميا وحديثا وينبه 

مهمت أن [، يعكس هذا املفهوم قول عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه إىل أثر العرف يف حتديدها
.4]أجعل الدراهم من جلود اإلبل فقيل له إذا البعري فأمسك 

يف باب التأخري يف املدونة ابن القاسم يف عن كما جاء ىن قول اإلمام مالك رمحه اهللا  وهو مع
ولو أن الناس قال يل مالك يف الفلوس الخري فيها نظرة بالذهب وال بالورق ، " صرف الفلوس 

.5حىت يكون هلا سكة وعني لكرهنا أن تباع بالذهب والورق نظرة أجازوا بينهم اجللود 
، إذ مل يشع زكاة يف األوراق النقدية مما يسمى باألوراق النقدية من النوازل املعاصرة مسألة الو 

ا إال يف القرن  .هـ كما سبقت اإلشارة 11م 17م ، وإن ظهرت منذ القرن 20هـ 14العمل 
ويراد باألوراق النقدية املعاصرة ، قطع من ورق خاص تزين بنقوش خاصة ، وحتمل أعدادا 

.6يحة يقابلها يف العادة رصيد معدين بنسبة خاصة حيددها القانون صح

.89-88اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
م دار الفكر اجلامعي ، األسكندرية 2004، 1يف الفقه اإلسالمي ، ط تااللتزاما، أثر التغري يف قيمة النقود على حممود دياب الشاعرأنظر - 2

.27، مصر  ، ص 
.28ص سابق ، مصدر يف الفقه اإلسالمي ، تااللتزاماحممود دياب الشاعر ، أثر التغري يف قيمة النقود على - 3
بالذري يف البلدان وفتوحها وأحكامها ، عن احلسن البصري ، وهو منقطع ، مع ثقات رواته ، ط دار ومكتبة احلديث ذكره أمحد بن حيى ال- 4

.452، ص 1م ، ج1988اهلالل ، بريوت ، در ، 
.104–103، ص 8ج ، ف والدعوة واإلرشاد ، السعودية  د مط ، وزارة األوقاأنظر املدونة ، - 5
.269، ص 1، ج م مؤسسة الرسالة ، بريوت لبنان ، 1996هـ 1417، 23ط لزكاة ، ، فقه ايوسف القرضاوي - 6
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ا ذات رصيد يف البنك من املعدن ، وتلك مرحلة مرت  لكن يؤخذ على هذا التعريف اعتبار كو
ا كما سبقت اإلشارة ، والتلتزم اليوم اجلهات املصدرة بصرفها ذهبا أوفضة ما يقتضى أن يقتصر 

. ئصها الواقعية اليت من أمهها محلها للنقدية بقوة ذاتية ، تستمدها من املشرع يف املفهوم على خصا
ا طرح على النوازليني منذ ظهورها ، وأثر ذلك وصل إىل عصرنا احلاضر ، وأعىن وإشكال زكا

1بالضبط اخلالف احلاصل اليوم بني مجهرة علماء توات ومن خالفهم يف موضوع ربويتها من عدمه 

.؟إشكاهلا الفقهي من كون العلة يف النقدين قاصرة أم متعدية مبطلق الثمنية املنبعث
، يف القرن الثالث العلماء الذين ميثلون وجهة عدم وجوب الزكاة يف األوراق النقدية ومن أوالئك 
فقد جاء يف نوازله ما قولكم يف هـ ، 1299ت الشيخ عليش رمحه اهللا ، م 19عشر اهلجري 
فيه ختم السلطان ويتعامل به كالدراهم والدنانري هل يزكى زكاة العني أو العرض الكاغد الذي
أوالزكاة فيه ؟ 

الزكاة يف أصنافها املنصوصة والنقود ليست من ذلك إضافة إىل فأجاب بعدم الزكاة فيه الحنصار
.2أسس اعتمدها 

منه وقصور يف البحث ، ما هو ورأى الشيخ عليش رمحه اهللا الذي اعترب من قبل الشيخ غفلة 
يرى وجوب مبنيقابل، يف املوضوعإال وجهة من أوجه االختالف الذي ظهر أثره بني العلماء

الزكاة فيها ، فهي أوراق هلا قيمة مستقلة ، ومتعددة األجناس تعدد اجلهات الصادرة عنها ، واتفق 
ا مهورا ، وإن الناس على اعتبارها مثنا لألشياء ورؤوسا لألموال ، يبيع ا ويشرتون ، ويدفعو ون 

اختلفت عن الذهب والفضة يف دوام القيمة ، وروح الشرع أوجب الزكاة فيهما الحملض املالية وإمنا 
إضافة إىل القياس على الفلوس والنحاس ، والنماء قاعدة انطلق منها 3للنماء احلاصل يف ذلك 

.قريبا الشيخ رمحه اهللا يف هذه النازلة ، كما يتضح
:يف ما يلي هذا لتكييفه الفقهي واملدارك اليت أسس عليها جوابه نتعرض و 

شد املعارضني الشيخ حممد باي رمحه اهللا أحسن الشيخ ، ومن حلاجووجهة عدم ربويتها اختارها الشيخ موالي احلاج ، وخالفه غريه ، كشيخنا ا- 1
.والرد الرادع ملن أجاز يف القروض املنافع السيف القاطع يف مصنفه الذي رد به على املخالف عنون له ببرز ذلك 

.164، ص 1أنظر عليش ، فتح العلي املالك ، مصدر سابق ، ج- 2
.273، ص 1أنظر القرضاوي ، فقه الزكاة ، املصدر سابق ، ج- 3
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 النازلةه فيأساسالتكييف الفقهي و
وباب صرف النقود ، وباب القراض ،املسألة ناقشها الشيخ ضمن شروط الزكاة وأصنافها 

، واملدونة يف باب الصرف من وي كشرح الزجالوهلذا كان كثريا ما حييل على خمتصر خليل وشراحه  
: مؤسسا جوابه على أصول االستنباط التالية ، حيث بيان العلة يف النقود 

العرف -
ا ، وهو هنا من حيث والعرف اعتربه  فصارت معروفة عند قاعدة معتربة ، جريان التعامل 

واهللا املوفق : ملا قال نص الشيخ واضحو الناس أجروها جمرى العني املسكوكة من الذهب والفضة ، 
ا فيه حيث انفرد التعامل به مع جريه جمرى العني املسكوك  .1مبنه للصواب بوجو

القياس -
الىت وقع ، وغريها مما اختذه الناس عملة يف القدمي 2على الفلوس لقياس هذه األوراقوذلك

؟ أهي نقود هلا ما للذهب والفضة أم جمرد عروض  اخلالف حوهلا ، 
ووجهة املذهب املالكي واضحة من حيث اعتبارها كالذهب والفضة مادام العرف اعتربها يف حتصيل  
احلاجيات ، ويؤكد هذا نص اإلمام مالك رمحه اهللا املشار إليه سابقا ، وعليه سار فقهاء املذهب 

إذا والنحاس عرض مامل يضرب فلوسا ف" جاء ىف شرح الزرقاين على خمتصر خليل فقد ، املالكي 
الدنانري ومن نصوص صور اإلحلاق بضرب جرى جمرى الذهب والورق جمرامها فيما حيل وحيرم ، 

ا على املشهور ولو" جاء يف الشرح الكبري ما والدراهم  يف والجيوز القراض بالفلوس ولوتعامل 
.3احملقرات

س مال يف القراض ، وبغض النظر عما ورد يف هذا النص من اختيار رأى من يرى عدم اعتبارها رأ
ا اتفاقا إذا مل تعتمد يف التعامل وإالاملسألة خالفية داخل املذهب إذ  ا ممفإن، فإنه يقارض 

.هو إحلاقها بالدنانري والدراهم وجريها جمرامها هذا النصيفالغبار عليه 
ا يفلوهاأن أهل توات كغريهم قب، هنا اجلواب عند الشيخ حاصل و  البيع والشراء وتعاملوا 

ا التعامل مع : ، فجرت عندهم جمرى العني املسكوكة ، مبينا ذلك بقوله منذ ظهورها  حيث انفرد 

.84أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
ا ما اختذه الناس- 2 أنظر حممود دياب " غري الذهب والفضة كالنيكل والربونز والنحاس وغري ذلك أمثانا من معادن أخرىعملة قدمية ، واملراد 

.21الشاعر ، أثر التغري يف قيمة النقود على االلتزمات يف الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص 
.519، ص 3ج ،در سابق ص، والشرح الكبري للدردير ، م94، 5صدر سابق ، جمانظر الزرقاين ، - 3
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شرح خمتصر خليل للشيخ باب البيوع من جريه جمرى العني املسكوكة ، مث دلل لذلك مبا جاء يف 
اجللود تولو جر املدونة ويف كتاب الصرف من: ما نقله عن املدونة وهو قوله رمحه اهللا الزجالوى 

، مث علق الشيخ على هذا 1" …نظرة بني الناس جمرى العني املسكوكة لكرهنا بيعها بذهب أوورق 
ا صارت جنسا مستقال وعلة كراهة بيع اجللود نظرة مبا ذكر واهللا أعلم ، : قائال  من حيث كو

ناسه خمتلفة من عدم جواز التأخري جريا على قواعد الربا فيما أجالجيوز إبداله جبنس خمالف نسيئة 
ا  فيه عند التبادل ، و  ا صارت من جنس األمثان ، معتربا إمجاع كما قال ،  جريان التعامل  كو

.2العلماء يف كون جنس األمثان من أصناف الزكاة 
ا من جنس األمثان بقولهخامتابعد أن أورد األدلة من خمتلف املصادر وقد أكد الشيخ معىن كو

وهذا واحلاصل هذا الكاغد صار أصول األمثان ومن جنسها وكل ما هو كذلك جتب فيه الزكاة " 
.3الكاغد جتب فيه الزكاة 

تبدو وجهاته ، األوراق النقدية مما يدخل وهذا االختيار يف قياس الفلوس على الذهب والفضة 
ة ودخول الربا يف هذه الفلوس ، وما الثمنية ، ومن مث وجوب الزكامطلق النبنائه على أن العلة هي 

.-واهللا أعلم -.حلقها من النقود الورقية املعاصرة 
قاعدة النماء -

يف اليد تنمية املال وحركيته مقصودة للشارع حتقيقا ملقصد تداوله وإشاعته وعدم حصره 
يف جندقد ال-كما يأيت -رب املذهب املالكي أوسع املذاهب يف تطبيق هذا الشرط اعتُ وإن الغنية

، تنويعا تعداد شروط الزكاة يف أغلب مصنفات املتأخرين من علماء الفقه املالكي أثرا هلذا الشرط 
العني املغصوبة والديون غري و يف عدم وجوب الزكاة يف املقتنيات ، عندهم لكن مضمونه واضح 

.لدالة على ذلكمن الفروع اغري ذلكاىل...املرجوة واملرجوة تزكى لعام واحد بعد قبضها 
ومن علماء املالكية من صرح بشرطيته كابن عبد الرب ، فقد قال يف باب فرض الزكاة 

ن إ: بعد أن حدد أنواع الزكاة ، وعلى من جتب وفيم جتب يف مصنفه الكايف يف فقه أهل املدينة 

.272ز ، شرح املختصر ، مصدر سابق ، صأنظر النص من الزجالوي ، الوجي- 1
.85–84اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 2
.87اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 3
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إىل النبات والنسل دون االقتيات أغلبها موضوعة لطلب النماء والزيادة بالتصرف وطلب الفضل يف
.2]اجتروا يف أموال اليتامى التأكلها الزكاة [األثر يف لذلك جاء اواعتبار ، 1غري ذلك من املنافع 

رة الناس تنمو جتافمثال والناظر هلذه األوراق جيد وصف النماء حاصل فيها إذ الواقع يؤكد ذلك ، 
.ا يعد يف عرف الناس مصدر الغىن قلة أوكثرة هذه األوراق ، ممعداد أمناء وزيادة 

م اليوجبون ، هم كما قرر أحد املعاصرين ، يف تطبيق شرط النماء وأوسع املذاهب   املالكية ، أل
يف الدين الذي على اإلنسان زكاة ملا مر من األعوام حىت يقبضه يزكيه لعام واحد شأن املال 

ام يصلح ألن يكون وعاء للزكاة ولو مل ينص النيب صلى ، فكل مال ناملغصوب واملدفون والضائع 
.3اهللا عليه وسلم على وجوب الزكاة منه بذاته 

ناقال من اختيار وجوب زكاة هذه األوراق ،رمحه اهللا باعتماد هذا األصل يفالشيخ وقد صرح 
اة ، إن متعلقها يف أول باب الزك: ائال قللزرقاين شرح صحيح اإلمام البخاري منها ،جمموع مصادر

األموال ذات النماء أو املطلوب فيها النماء كالتجارة والزراعة ، ناقال اإلمجاع بنص -أى الزكاة –
مع عليه يف الزكاة إمنا هو األموال النامية أو املطلوب فيها النماء ":ه أيضاقول .4" واألصل ا

إلن الدراهم والدنانري ليست ..."قوله ورد يف حاشية البناين على الزرقاينماأيضا ومما نقله 
ا حىت ميتنع التعامل بغريها حيث انفرد التعامل  ية ا بل هي مقصودة من حيث التنممقصودة لذا

ولك أن تقول هذا الكاغد : وقد أكد هذا األصل يف هذه النازلة ملا حوصل اجلواب قائال ، 5
ه الزكاة فهذا الكاغد جتب فيه الزكاة ، مطلوب فيه النماء بالتصرف وكل ما هو كذلك جتب في

عن هذا ألحد من العلماء أن يفىت بسقوط الزكاة يوال ينبغودليل الصغر من جنس دليل الكرب ، 
القرآنية والنبوية باألمر العظيم ، األوامر هقصود، وم6اهللا العظيم ألمرالكاغد املذكور إلنه خمالف 

.أثناء التأسيس هلذا التوجه كرهاالعامة املتعلقة بوجوب الزكاة الىت ذ 

.284، ص 1ثة ، السعودية ، جم ، مكتبة الرياص احلدي1980هـ -1400، 2لكايف يف فقه أهل املدينة ، ط اأنظر ابن عبد الرب ، - 1
، حتقيق بشار عواد معروف ، 660احلدث أخرجه مالك يف املوطأ عن عمر بن اخلطاب ، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة فيها ، رقم - 2

مصدر الزوائد ، ، واحلديث سنده صحيح ، كما قال اهليثمى يف جممع275، ص 1هـ ج 1412وحممود خليل ، ط  ، مؤسسسة الرسالة در ، 
.156، ص 03، ج 4359باب زكاة أموال األيتام ، رقم سابق ، 

.145، ص 1، فقه الزكاة ، مصدر سابق ، جيوسف اوي ضأنظر القر - 3
.48، و41، ص 2أنظر حممد الزرقاين ، شرح الزرقاين على املوطأ ، ط ، املطبعة اخلريية ، د م ، ج - 4
6م دار الكتب العلمية بريوت ، لبنان ج 2002هـ 1422، 1ط  " فيما ذهل عنه الزرقاين الرباين ين على الزرقاين ، الفتح أنظر حاشية البنا- 5

.385، ص 
.87–86اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 6
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وعدماداقاعدة دوران العلة مع المعلول وجو -
لفظ العلة يف اللغة مأخوذ من مصدر عل ، يقال علت اإلبل إذا شربت الشربة الثانية ، كما 

.1تعىن معىن املرض ، يقال عل الرجل يعل من املرض 
م ،  منها العالمة املنصوبة من قبل الشارع على ويف اصطالح أهل األصول ، ختتلف عبارا

ا املعرفة للحكم ، كما ومناط احلكم ، أى ما أضاف الشارع احلكم إليه وناطه به ، احلكم ،  وأ
م هلا متعددة فهى أساس إلسقاط احلكم على النازلة ، 2تعىن الباعث على تشريع احلكم ، وإطالقا

العلة يدور مع حكم لقدر الذي حيدد أن اعتبارها أصالاليس هذا حمل بسطها ، وإمنا املراد بيان
.وعدما وجودا 

والدوران مسلك من مسالكها يف باب القياس ، فيوجد احلكم عند وجود الوصف ويرتفع عند 
.ارتفاعه ، كما بينت ذلك مصادر أصول الفقه

هذا يف املال إضافة إىل أن النماء حاصل مما وجبت فيه الزكاة ، فحيث وجد يف النازلة واملراد 
الشروط األخرى وجبت الزكاة ، وحيث عدم عدمت الزكاة ، والينكر أحد من وجود هذه العلة يف 

جنس دليل الصغر منو : هذه األوراق ، وهلذا جتده يقول يف معرض التأصيل واحملاجة للمخالف 
فقد هدم ركنا من ، ل به يف هذا الكاغد مع انفراد التعامها، وقوله فمن قال بسقوطدليل الكرب

جلهله بأن العلة تدور مع حيسب كل بيضاء شحمة وكل سوداء مترة : أركان اإلسالم ، إىل قوله 
.3املعلول وجودا وعدما 

وهي وجهة ختتار العتبارات متعددة أمهها ، ما عهد من الشارع من عدم التفاته إىل االسم 
جيلب املصاحل ويدفع املفاسد والذي بالشك يتحقق يف اعتبار والشكل وإمنا يتعدى إىل األثر الذي

ا جيرى فيها الربا لتسد ذريعة أكل أموال الناس بالباطل ، كما حيفظ مع النقود نقودا قائمة بذا
.- واهللا أعلم –حق  الفقري يف الزكاة ذلك 

اعتبار دراهم الوقت ومع ما سلكه الشيخ يف وجوب الزكاة يف هذه األوراق ، يعرتض عليه جبملة
. هذه شبيهة بالعروض ، كما يأتى يف نازلة إخراج نوع من الزكاة عن آخر ، ولعله سهو منه فقط 

.476، ص11أنظر ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ،ج -1
حتقيق أيب مصعب حممد سعيد ، والشوكاين ، إرشاد الفحول ، ، 353، و237ص ، 3ابق ، ج انظر الغزايل ، املستصفى ، مصدر س- 2

.351م ، ص 2007هـ 1428، 8البدري ، ط مؤسسة الكتاب الثقافية رقم 
.89-88اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 3
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تأخير الزكاة عن وقت الوجوب: ثانيالفرع ال1- 
آل –، أوالمها حكم إعطاء الزكاة للشرفاء جمتمعة وازل ثالث عن نهنا ورد نص السؤال 

وثالثهما عن حكم إخراج التمر أو عن حكم تأخريها عن وقت الوجوب ، نيهما وثا، -البيت 
فقد أشرنا إىل الطعام أو العروض عن الدارهم أم ال ؟ ونكتفى باملسألة الثانية كتمثيل يف هذا الفرع 

.واألخرية يف الفرع املواىل هلذا الفرع بشكل عام ، ثالثاألوىل يف الفصل ال
وعن تأخريها عن ..واب سادتنا العلماء من أزال اهللا جبودهم عنا العمى ما ج..ونص السؤال ورد 

وعن الثانية أنه الجيوز تأخريها عن وقت :" بقوله فأجاب" وقت الوجوب هل جيوز أم ال ؟ 
1" الوجوب 

 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة
ال يف البداية على خليل الشيخ عاجل املسألة ضمن فروع باب الزكاة ، وقد بني ذلك ملا أح

نص عليه الزجلوي يف شرح ، ومارديالدر على نص عليه الدسوقيناقال ماوشراحه كالعادة ، 
.2املختصر 

جوز مث أصول الباب من عدم جواز التأخري ، مما تقتضيه الفتوىوقد حتاكم بداية إىل ما به 
: مهابقيدينا ، جواز قيدهالتأخري استنادا وتأسيسا على أصل املصلحة املعتربة شرع

.عدم استحقاق الفقراء هلا وقت الوجوب : األول
قلت مامل : نص عليه بقوله ،زمن النازلةصلحة يف التأخري ، كما هو احلالاملأن تتحقق : الثاني

- عندنايكن الفقراء يف وقت الوجوب غري مستحقني هلا وكان يف تأخريها مصلحة هلم كما يقع 
بنحو شهر لعدم احتياج يف زمن قطع الثمار يتأخر إخراج الزكاة عن وقت الوجوب -وات منطقة ت

بذلك إن شاء اهللا للمصلحة املذكورة ؛ ألن مذهب مالك رمحه اهللا أكثر الفقراء إليها وإال فال بأس
.3" مبىن على رعى املصلحة العامة غالبا 

ه البحوث املعاصرة اليوم يف هذه املسألة جيد واملالحظ يف هذا اجلواب ومقتضى ما توصلت إلي
.حة املعتربة شرعا حمتكما إىل أصل املصليف زمانه الشيخ رمحه اهللا أفصح عن ذلك 

.90أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
.ظهر 108ر خليل ، مصدر سابق ، ص  أنظر الزجالوي ، الوجيز شرح خمتص-1
.90سابق ، صصدر ماجلواهر ، 3
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جاء يف دورة قرار جممع جملس الفقه اإلسالمي املنظم بدولة ماليزيا مافمن مسائل النوازل املعاصرة 
ة الفقر ، فقد أفىت جبواز تأخري الزكاة حتقيقا للمصلحة يف إطار العمل على تفعيل دور الزكاة يف حمارب

.1أوانتظار لقريب فقري ، مع تأكيده على أن األصل التعجيل 
انطالقا من ، حكم باجلواز يف النازلة بعد أن نقل ما به الفتوى ، واألساس واضح من الشيخ ، 

صلحة اليت جاءت الشريعة جللبها وهو مراعاة املاملالكي الدليل العام يف املذهب ومبدأأصل 
تعجيل الزكاة قبل وقت الوجوب ، وهوداخل املذهب املالكي وخارجه ، عكسينظريللنازلةو 

.أجيوز أم ال ؟ 
2﴾َحَصاِدهِ يـَْومَ َحقَّهُ َوآُتوا﴿:العامة عدم اجلواز ، لقوله تعاىلواألصل الذي يتوافق واألدلة 

.3]الزكاة يف مال حىت حيول عليه احلول[:سلم وقوله صلى اهللا عليه و 
:ما يلي ، املالكي اخلالف داخل املذهب وحاصل 

 املنع يف رواية مالك ، ومحل على التقدمي الكثري الاليسري.
 وزين يف املقدار ، هناك من حكم باجلواز، و و از إىل التحديد وَّ فذهب ابن املُ وقع اخلالف بني ا

4.شهر وحنوه وذهب بن القاسم إىل ، بعشرة أيام 

كما أشار إليه الشيخ ناقال يف املذهب املالكي  وورد القول بالكراهة ، واإلجزاء أظهر األقوال 
.5ذلك من مظانه 

الشيءقارب ما، اجلواز يف التقدمي اليسري بناء على قاعدة حاصله يف املسألة ، والتحقيق 
.7"سب لسماحة الشريعة وهو األظهر املنا، 6يعطى حكمه 

راجع إىل طريقة النظر إىل الزكاة أهي عبادة ، تشبه ، وسبب اخلالف بني الفقهاء يف املوضوع 
.1لفقراء ؟ املرتبط بابيل احلقوق املنوطة باملال ، أم هي من قالصالة الجيوز إخراجها قبل الوقت 

.310النوازل املعاصرة ، مصدر سابق ، ص فقه، ضوابطمحادينور الدينحبث أنظر- 1
.141/األنعام - 2
، حكم 571، ص 1ط  ج،اال لزكاة ، باب من استفاد ماكتاب 1792ح رقم مصدر سابق ، أخرجه ابن ماجه يف السنن ، احلديث - 3

، كتاب الزكاة ، باب صدقة 820مصدر سابق ، ح عليه بالضعف ابن حجر العسقالين يف التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ، 
.349ص، 2ج اخللطاء ، 

.310، ص1جمصدر سابق ، د  بن رشد ، املقدمات املمهدات أنظر ، أبو الولي- 4
.502، ص 1ر ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، مصدر سابق ، ج أنظ- 5
.121، مصدر سابق ، ص ، القواعدأنظر املقري - 6
.446-445أنظر حممد الروكي ، نظرية التقعيد الفقهي ، مصدر سابق ، ص - 7
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اختيار ين عليها ري اليت بُ حة والسهولة والتيسإن مراعاة أصل املصل: ميكن القول  بناء على ما تقدم و 
، وهو يؤسس -الشيخ –لفقيه البلبايل دى فكر ايف هذه املسألة كانت حاضرة لباجلوازالقائلني 

. لفتواه هذه 
وبناء على ما جاء يف املذهب يف مسألة تقدمي الزكاة عن وقت الوجوب ، ميكن أن نعترب الشيخ 

نزع بداية إىل عملية ختريج فرع جواز التأخري على فرع جواز التقدمي املشار ، هذاخترجيهالبلبايل يف 
–واهللا أعلم –إليه آنفا 

، فقد جاء يف مؤلف الدرر املكنونة يف نوازل مازونة ، يف أفىت به من قبلاملسألةنظري أن ونشري
ا إىل يوم عاشوراء ، ألن ، مسألة طرحت  عادة أهل اجلزائر ما حكم تأخري الزكاة بعد وجو

إخراجها يف يوم عاشوراء ، كما عليه احلال إىل اليوم ، فأجاب رمحه اهللا باجلواز إن قرب يوم 
د وجب التقدمي إن مل تكن حاجة الفقراء ماسة وقت الوجوب وإال عاشوراء من حلول الزكاة وإن بعُ 

.2وجب التقدمي 
.أنواع مخالفة مسألة إخراج أنواع من الزكاة عن: لثالفرع الثا

.جتب الزكاة يف أنواع متعددة ، حاصلها العني ، والعروض التجارية واحلرث واملاشية 
عن الدراهم العروضالطعام أوالتمر أوهنا ، وسئل هل جيوز إخراج الزرع أوحاصل السؤال وجوابه و 

إخراج غريه عنه من طعام إن كان املال وجبت فيه الزكاة ورق أى فضة فال جيوز "؟ فأجاب ، بأنه
يمة تذبح ويفرق حلمها مامل يكن ذلك خريا للفقراء وإال جاز  .3أوعرض أوشراء 

التكييف الفقهي وأساسه في النازلة
الشيخ أدرج املسألة كسابقتها وحكمها ملقتضى ما به الفتوى يف املذهب ، دلل على هذا 

الزكاة وشرحه للحطاب ، منبها يف البداية إىل باإلحالة على مصنف خمتصر خليل يف باب مصرف 
عدم إخراج العروض أو الطعام عن الفضة ، مث أشار إىل اخلالف الواقع يف املذهب نتيجة الرتدد 
احلاصل يف نقل املتأخرين عن املتقدمني يف املسائل مما عرب عنه خليل بلفظ ويف غريه تردد ، مث استغل 

عنده وإمنا ، لكن ليس على إطالقه كابن رشد اإلجزاءيرى الشيخ اخلالف يف أن يذهب مذهب من
وهو املوافق : قلت مامل يكن ذلك خريا للفقراء ، " اعتبارا ألساس قاعدة املصلحة الىت عرب عنها باخلري 

اية املقتصد ، ط ، دار شريفة ، أنظر حممد ابن رشد ،- 1 تهد و .266/ 1م ، مج 1989هـ 1409بداية ا
.337، ص 1أنظر أبو زكرياء املازوين ، الدرر الكنونة يف نوازل مازونة ، مصدر سابق ، ج - 2
.91-90اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 3
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ألن الغالب عليهم االفتقار إىل القوت ويفرح به أكثر من غريه ، وأما دارهم وقتنا هذا ، لفقراء توات 
ا شبيهة بالعروض ، حيث صارت ك ، فأنت تراه مل يقف على 1"اغد فيجوز إخراج كل شيء عنها أل

فهو –الطعام –املنصوص املذهىب يف املوضوع ، وإمنا توخى اهلدف الذي الذي يتحقق بالقوت 
.األنفع بالنسبة لزمان وبيئة الناس فيها أحوج إىل ما يقيم بنيتهم لتحفظ نفوسهم 

ا األوراق النقدية ا يف عبارته األخرية هذلكن جواب الشيخ  املعترب دراهم الوقت كما قال ، ويعين 
ا شبيهة بالعروض يطرح إشكاال اليتوافق مع ما قرره يف نازلة وجوب الزكاة  املشار إليها يف فيهاأ

ا شبيهة بالعروض االسابق ، فكو -؟اجيعلها نقدا غري قائم بذاته ما يعىن عدم وجوب زكاملحقة 
–واهللا أعلم 

: قبل بدو صالحه زكاة ثمر بيعَ : الفرع الرابع
هل جيب عليه ، لى خنله بلحا عوسئل أيضا عمن باع ما : نص قوله وردت يف هذه املسألة 

.2؟زكاته من مثنه أم ال 
ا لشيخه  ا ازله نو اضمنه- أبو عبد اهللا البلبايل -واملسألة تظهر من التوقيع أ ، ونقل جوا

.تفاصيلهمكتفيا باملفصل املستطرد 
، إن بيعت الثمرة قبل الزهو فال زكاة فيها ، ألن الوجوب مل يتعلق : املستطرد وحاصل اجلواب 

يف بعض اجلهة من قصور توات ، حبيث كما وإن بيعت بعد الزهو من امحرار أواصفرار  ، ا أصال 
.3سألة فيها خالف من حيث اإلجزاء بالثمن وعدمه مترا ، فامليطيبيبس ترك ليلو 
 التكييف الفقهي وأساسه ف النازلة

، بدليل املصادر احملالة من شروح خمتصر خليل كالتتائى واملواق مدرجة يف فروع باب الزكاة النازلة
ت ومصنفا–اإلفراك والطيب –عند قول خليل وإن مل جيف ، وقوله والزكاة على البائع بعدمها 

وهو تكييف، شروح السنة كالقسطالين يف باب التبيعوا الثمرة بدون النخل حىت يبدو صالحها
: مها قولني أثناء سرد اخلالف املشار إليه املتفرع على يف اجلوابيتضح 

90أنظر اجلواهر ، ممصدر السابق ، ص - 1
. 20أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 2
.80ر السابق ، ص أنظر اجلواهر ، املصد- 3
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.اإلجزاء : األول 
، من ذهب بعد أن نقل نصوص علماء املوجهته يف اختيار القول بإجزاء القيمة الشيخ بنيلقد 

، وبعد أن نقل رواية ابن يونس ، 1"قاينوالزر يف الصغري والكبري ،رديوالدر شراح خليل ، كالتتائى 
." وهذا هو الصحيح : علق على ذلك قائال 

يف الفول : قال مالك قال ، ، كالم ابن رشد يف البيان والتحصيليف  جاء مبا ، وقوى ذلك 
، ومل يقل ذلك يف النخل والكرم ألن مثر النخل والكرم من مثنهأخرجيبيعه أخضر إن شاء واحلمص 

2...إمنا يشرتيه املشرتي ليبسه فهو ينقص يف مثنه لذلك ، واحلمص والفول مل يشرت للتيبيس 

لديه على فحوى قاعدة اليسر ورفع احلرج  ، ملربر فوات اإلخراج مؤسس مؤصل وأصل اجلواز 
.من عينه لفواته بالبيع 

عدم اإلجزاء : الثاني 
ما محل عليه قول مالك ، ألن النخل والكرم يبسها مقصود للمشرتي ، واليبس مؤد ووه

ما ، وأهم مستند هذا  .3أن الزكاة التؤدى من القيمةقاعدة الرأىلنقصا
: الصيام مسائل : المطلب الثالث 
والرتك له ، ومن هنا الشيءن إلمساك عام ، مصدر صام ، مبعىن امجع ألصو الصيام يف اللغة 

نوالفرس إلمساكه ع، والصامت إلمساكه عن الكالم ، قيل للصائم صائم إلمساكه عن الطعام 
.4العلف 

، اإلمساك عن الطعام والشراب واجلماع من مطلع الفجر الصادق إىل غروب ويف االصطالح 
.5الشمس 

: يلي امبمنثل لذلكللشيخ رمحه اهللا إجابات لنوازل من فقه الصيام و 

.236-235ص ،2جأنظر الزرقاين على خمنصر خليل ، مصدر سابق ،- 1
ابن رشد اجلد ، البيان والتحصيل والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ، حتقيق حممد حجي ، و 81أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 2

.466، ص 2، بريوت ، لبنان ، ج م ، دار الغرب اإلسالمي1988هـ 1408، 1وآخرون ، ط 
82أنظر اجلواهر ، ص - 3
.351، ص 12مصدر سابق ، ج ابن منظور ، لسان العرب ،- 4
.457، ص 1معجم لغة الفقهاء ، مصدر سابق ، ج- 5
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 الزمه سلس االحتالم في رمضانمن :األولالفرع.
عمن كثر عليه االحتالم يف مثواه،سئل رضى اهللا عنه وأرضاه وجعل اجلنة السؤال،نص و 

.؟رمضان ماذا يلزمه ، وهل جيب عليه غسل جسده وثيابه كلما أصابه 
عليه من وجوب إزالة النجاسة فالشيءوحاصل جوابه رمحه اهللا ، فإن كان حيتلم كل يوم مرة 

فأجاب،أوليلة بعد ليلة وإن كان يأتيه يوم بعد يوم ، وغريه يرفع من تزوج إن مل يقدر على رفعه مبا
لى األرض عند جبعل خرقة عمن سقوط النجاسة ، وذلكعلى ثيابه يتحفظ الشيخ رمحه اهللا بأن

يابه من كثرة الغسل لئال يفسدها ، ويتبع ذلك بتالوة حفاظا على ثأويلبس ثوبا خاصا للنوم النوم 
.1القرآن بآيات تعوذ كآية الكرسي وأواخر سورة البقرة

 النازلة ه فيأساسالتكييف الفقهي و
ذلك أحالنا على نص عاجل املسألة ضمن فروع الطهارة ، مما يدخل ضمن املعفوات ، ولالشيخ 

خمتصر خليل يف قوله ، وعفى عما يعسر ، وما قاله الشراح من تفصيل فيما يعفى عنه وما اليعفى  
وحبكم االحتالم من الشيطان أحال يف ختام ، كالشرح الكبري ألمحد الدردير واحلطاب أيضا 

الىت ة الشياطني بخاري لبيان دور املعوذات يف احلفظ من وسسللصحيح اجلامع الاملعاجلة إىل 
ا عند النوم  .نصحه 

يف جوابه أثناء عملية التنزيل  ميكنه الناظر ألصول االستنباط اليت استعملها البلبايل رمحه اهللامث
:يلى يف ماأن حيصرها، 
، املشقة جتلب التيسري، قاعدة فقهية فرعية استعماال ل" يعسر وعفي عمااليسر ورفع احلرج ، -

.اإلشارة إىل معناها ودليل اعتبارها عند العلماء وقد متت
وحفظ " سرعة تلفه إىل يةمؤدحسب النازلة فكثرة غسل ثوب احملتلم " على كلية املال احلفاظ-

.2املال من الضروريات اخلمس املعلومة واملراعاة يف كل ملة
.ثبوت الفطر والصوم بواسطة الدبيش: الفرع الثاني 

سئل كاتبه أهلمه اهللا عن نازلة وقعت يف عامنا هذا عام مثانية وستني : نازلة ورد يف شكلنص ال
، وذلك أنا ملا كنا يف يوم اإلربعاء التاسع والعشرين من رمضان من عامنا املذكور ، وثالمثائة وألف 

.100-99أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
.8، ص 2أنظر الشاطيب ، املوافقات ، مصدر سابق ، ج -2
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هل ، ورجع له فيه أن ذلك اليوم يوم عيد عندهم، لناحية تيميمون 1ضرب بعض الناس الدبيش 
.2جيب عليه الفطر بذلك أو إمتام الصوم ؟

، وعضد ذلك ، مطيال يف االستدالل ملا ذهب إليه وجوب إمتام الصوم ا حاصله فأجاب مب
.كمختصر نوازل الربزيلقول من املصادر ومؤلفات النوازل املالكية  القدمية واملتأخرةبالنُّ 

ألن " فرنسي آنذاك" مسلم أن ضارب الدبيش غريمث اختار هذا التوجه بعد أن أشار إىل
االحتالل الفرنسي آنذاك يضع أجهزته اإلدارية يف أيدي الفرنسيني احملتلني ، فهم الذين يقومون 

ا .، وذلك مبثابة شهادة  برتمجة نصوص الربقيات املرسلة ويسجلو
م على املسلمني الجييزكما قال والشرع اإلسالمي   ا جوابه مبا عارض به علماء معضدشهاد

ة الشام فتوى العموم قلت والذي يظهر لكاتبه وفقه اهللا إن معارضة :قائال، يف مسألة مشا
ا الفتوى يف وقتنا 1281عام 3علماء القطر الشامي ملثل فتوى الشيخ عليش هـ هي اليت تصح 

مع حتققنا أنه ليس مبسلم ألننا جاهلون حال صاحب الدبيش هل هو جين أم منجم أوكاهن ، هذا 
م  .4والكل الجتوز شهاد

بإبطال خرب التلغراف يف ثبوت ، املعنون كاملؤلف،  من اختصت يف املسألة ومن املصادر 
.5اهلالل 

موع  على تنبيه له يف املوضوع للشيخ الفقيه املفىت سيد - نوازله -وقد وقفنا يف غري النص ا
مسعتك ملا بلغك خرب : أفطر ملا بلغه خرب الدبيش قائال له الذيوسام حممد بن الطالب بقصر ك

الدبيش بعد زوال الشمس تسارعت إىل الفطر وأمرت به من غري تأمل يف الناقل هل هو أمني ، 
فيجب عليك أيه األحب التأىن يف املسائل وعدم العجلة ، والتغرت بكالم عليش املصري رمحه اهللا 

...6.

telegramme" يف اللغة لفرنسية ا يعرب عنه ممالربقية ، تسمية حملية ، - 1
.وما بعدها 101أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص -2
واملراد ما ورد يف فتواه ، من أن رمضان ثبت بالتلغراف لبعض الثغور وحكم قاض الثغر بوجوب الصوم ، وعارض ذلك بعض علماء الشام ، - 3

.180، ص 1/2مج مصدر سابق عليش الرأى األول ملا استفىت وعرض عليه ما وقع ، أنظر عليش ، فتح العلي املالك ، وقد وافق
105أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 4
لكلمة لنشر والتوزيع ، هـ  أنظر أمحد فيغو ، أمهات الفقه املالكي ، ط ، در ، دس ، دار ا1330واملراد به ، حممد حيي عبد اهللا الداودي ، ت - 5

.93مصر ، ص 
.68املسألة بتمامها تنظر لدى حممد مبدويب ، القنديل العايل من حياة الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل ، مصدر سابق ، ص - 6
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النازلة ه فيأساسي و التكييف الفقه
الفطر والصيام ، ولذا ما يثبت به الشيخ رمحه اهللا عاجل النازلة بتحكيمها إىل مقتضى قواعد 

، وندب إمساك ليتحقق ، وما قاله الشراح عند هذا اللفظ  : خليل ىف قوله على خمتصر جنده حييل 
ت به رؤية الشهر ، وهلا شق مبىن عليه تعاجل موضوع ما تثباملسألة وكالزرقاىن والشربخيىت وغريمها ، 
شهور بني العلماء ، وقد أشرنا إليه يف موضوع املالف اخلذات وهو عموم الرؤية أوخصوصها

.1احلديث على ما خالف فيه علماء توات مشهور املذهب 
فقهية ، نوردها يفومرجحات واملتتبع لشواهده جيده قد أسس هذه املسألة على أصول وضوابط 

: ما يلي 
.على وجودهاتعليق الصوم والفطر شرعا على الرؤية ال-

الشرع مل يأمرنا بالبحث عن رؤية : قائال -الرؤية -، األساس هذا على جوابهعلق رمحه اهللا
، فضرب الدبيش لسنا حمتاجني إليه لعدم تكليفنا بالبحث عن اهلالل يف غري اهلالل يف غري بلدنا 

.ناحيتنا 
ومقتضى األصل هنا أن يرتبط وجوب الصوم بالرؤية املنضبطة والعامة لكل الناس البالوجود 

شعبانعدةفأكملواعليكمغيبفإنلرؤيتهوا وأفطر لرؤيتهصوموا: [حلديث اخلاص بأهل اهليئة ، 
.2]ثالثني

.اليقين اليزول بالشك : قاعدة -
اعد اليت عليها مدار األحكام الفقهية ، واملسائل وهي قاعدة فقهية كلية من أمهات القو 

.3املخرجة عليها من خمتلف األبواب ، بلغت ثالثة أرباع علم الفقه 
قلت وألن الصوم قد تعلق بذمتنا بيقني : قائال استفاد الشيخ من هذا األصل يف تكييف النازلة وقد 

.فال نربأ منه إال بيقني 
املتيقن وهو الصيام املتلبس به املستصحب إىل غريه وهو رؤية ال نرتك فوحي كالمه ، وعليه 

. الفطر املشكوك فيه عيدهالل

.أنظر املبحث األول من الفصل الثالث - 1
قول النىب صلى اهللا عليه وسلم إذا رأيتم اهلالل فصوموا ، ح رقم ، اجلامع الصحيح ، مصدر سابق ، كتاب الصوم ، بابأنظر البخاري - 2

.452، ص 1، ج 1909
.81–79أنظر أمحد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، مصدر سابق ، ص - 3
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القياس-
قياس الصوم على الصالة يف اختالف األوقات حبسب  هنا يفالقياس ألصلويتضح استعماله 

، شراح خليل كل قطر ، أثناء جلبه للنصوص ، منها ما ينقله عن اإلمام القرايف يف فروقه بواسطة 
فجر وعصر ومغرب ونصف فما من زوال لقوم إال هو، ن األوقات ختتلف حبسب األقطار إ: قائال 
، بل كلما حتركت الشمس درجة كانت فجرا وطلوع مشس وزوال وغروب ونصف ليل خرينآلليل 

ال يف وسائر الزمان تنسب إليها حبسب أقطار خمتلفة ، وخاطب اهللا كل قوم مبا يتحققون يف قطرهم
الل قطره واليلزمه حكم غريه ولوثبت  قطر غريهم ، ومقتضى القاعدة أن خياطب كل أحد 

.1بالطرق القاطعة ، قال البخاري باب لكل أهل بلد رؤيتهم 
وهو أمر يبدو طبيعيا كما ذكر الباحثون ، فالدول الواقعة يف الشرق مثال إذا كان اهلالل موجودا 

تتحرك مع القمر إىل اجلهة الغربية فما إن تصل الشمس إىل أفق املغرب سيف الشعاع وبدأت الشم
.2يراه أهل املغرب واليراه أهل املشرق وهكذاذفحينئإال وقد خرج اهلالل من الشعاع 

واملسألة مما يدخل ضمن األسباب املختلفة باختالف األقاليم كالفجر والزوال والغروب وهذه 
.3ليميا ، ومن هنا قيل لكل قوم رؤيتهم  كما قال اإلمام املقري إمجاعا اليلزم حكمها إق

نوازل فقه األحوال الشخصية : المبحث الثاني 
على ما يتعلق باألحكام الشرعية املنظمة للحياة الزوجية األحوال الشخصيةتطلق تسمية فقه 

، فهي مسائل شرعية تتعلق باألسرة  وما بينهماكاملرياث من اخلطبة إىل ما بعد الطالق أو الوفاة  
.كأحكام املرياث والزواج 

الزواج والطالق: المطلب األول 
الوطء والعقد ، من باب منع وضرب على معىن النكاح الذي يراد به يف اللغة يطلق لفظ الزواج 

.4ونكحت املرأة فهي ناكحة وناكح ، أى ذات زوج 
على جمرد متعة التلذذ بآدمية غري موجب قيمتها ببينة قبله غري عقد " ويف االصطالح الفقهي 

يقصد التعريف، و 5عامل عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على املشهور أواإلمجاع على اآلخر  

.103أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
.98، ص 2م دار الوعي للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، ج 2009هـ 1430، 1أنظر التوايت بن التوايت ، املبسط يف الفقه املالكي وأدلته ،ط - 2
.227، مصدر سابق ، ص 227أنظر املقري يف قواعده ، ق رقم - 3
.246، ص 1م لبنان ، ج2005هـ 1426، 1جمد الدين الفريوزبادي ، القاموس احمليط ، حتقيق مكتب مؤسسة الرسالة ،  ط - 4
.235، ص 1دود ابن عرفة ، مصدر سابق ، ج الرصاع ، شرح ح- 5
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لكن املالحظ التعريف االرتباط بقواعد احلد يف التعريفات هذا باآلخر غري املشهور ، وإن حاول 
، مما حيقق من مقاصد النكاح ال كل النكاحعلى املتعة اليت هي مقصد انصباب النكاح فيههعلي

.-واهللا أعلم - إىل غري ذلك من مقاصد النكاح ..معىن املودة واالستقرار النفسي 
 الصداق في الذمة: األولالفرع

يف1، فهو كالثمنشروطا فيه فقهاء املذهب املالكي الصداق حق للزوجة على زوجها واشرتط 
.معلوما ، مقدورا على تسليمه ، منتفعا به ، من كونه طاهرا وليس من كل وجه ، اجلملة 

، فهل يصح هذا عينهامهرا من ملكهأن الزوج تزوج على دار ، حسب فحوى اجلواب والنازلة 
.فهل يصح أم ال ؟ اخل ؟ ..من طول وعرض وبناء للداركالوصفالعقد  

جلواز إن وصف وصفا بينا كأن وصفت يف البيع هذه الدار وصفا بينا والشيخ رمحه اهللا أجاب با
: قائال يف أبيات من طول وعرض وبناء إخل ، 

دارا له من ملكه عينهاإن امرؤ زوجته أصدقها        
كذاك إن أشار أووصفهابالعقد قد متت وصارت ملكها    
للجهل ، عن التعيني يف ملكه وبدون وصف أما إن مت على أن الدار مضمونة يف الذمة فقط خالية

.فالجيوزاحلاصل 
هذا إن مل يكن عرف هلم حبيث ما إذا أطلقوا الدار خصصت بالعرف من حيث أوصافها 
وشكلها ، فإن وجد العرف جاز ذلك ولو مل يقع وصف هلا كما هو ظاهر املصادر اليت اعتمدها 

.2يف التدليل  
 ازلة النه فيأساسالتكييف الفقهى و

ومواصفاته والصيغ الىت يتم االتفاق بني الزوجني على دفعه املسألة يف واقع فروع باب الصداق 
ولذا جنده يصدر بقول خليل ، والصيغ الىت جتعل العقد فاسدا نتيجة اخللل يف الصداق ، ا ، 

وشرح 3ري ، ومن هوالء الشراح صاحب حاشية الدسوقي على الشرح الكبأوبدار مضمونة يف ذمته 
.1وفتاوى ابن رشد 5، واملدونة 4الزجالوي على املختصر

رام ، الشامل يف فقه اإلمام مالك ، ط - 1 .1/359م مكتبة جنيبويه ، مصر ، ج 2008هـ 1429، 1أنظر 
.170/ 2أنظر املدونة ، ط ، در ، دس ج - 2
.2/306أنظر الدردير الشرح الكبري ، مصدر سابق ، - 3
.وجه 205ص مصدر سابق ، ، أنظر الزجالوي ، الوجيز-4
. وما بعدها 147، ص 2املدونة ، حتقيق زكريا عمريات ، ط ، در ، دس ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، ج - 5
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وضح ذلك يف ، هي املقاصد العرفيهوحاصل ما ميكن تلمسه كأسس بىن عليه الشيخ جوابه 
ن كانت معروفة ومثله بدار من دور احلاضرة ، مث نقل نقوالقلت وكذا إذا قال أتزوجها بدار إ: قوله 

ضمون يف الذمة لعرف يقتضى بيانه ولو مل يوصف امللفاظ البعيدة عن اجلهالة ، تركز على العربة باأل
، واملدار كما قال حينئذ على معرفة الشيء املدفوع يف الصداق مما من شأنه أن يدفع اجلهالة 

دلل على وهلذا ؛ العرفية معتربة يف تعيني جهة العقود فيحمل كل إنسان على لغته وعرفه املقاصد و 
هذه األلفاظ مقصد الشارع من إن حققت وفحوى كالمه من املصادر الىت أشرنا إليها ، اجلواب 

ألن العربة يف العقود ، حصول املرأة على مهرها تيقنا بعيدا عن اجلهل والغرر ينبغى أن يصار إليه 
.2باملقاصد واملعاين الباأللفاظ واملباين 

وظفها لدعم اجلواب رمحه اهللا حاضرة يف ذهنه انت السالفة كملقاصدية وبناء على هذا فالقاعدة ا
.3فاملدار حينئذ على معرفة الشيئ املدفوع يف الصداق : بالقول بذلك مكتفيامل يصرح وإن 

المطلقة البائنالمرضعنفقة : الفرع الثاني 
ا بالنفقة واج .4" سرف ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون " اصطالحا ة شرعا ، واملراد 

وسئل رمحه اهللا عن رجل طلق زوجته طالقا بائنا وهي ترضع " هذه جاء يف شكل نازلة ونص ال
.، هل جتب عليه أجرة الرضاع أم ال ؟ همتاعه التفضل عن ضرورياتله صبية وغلة 

؛ إلن شيءالأجرة عليه ما دام مل يفضل عن ضرورياته املقتضب أن أجاب ، وحاصل جوابه ف
.5"اإلرضاع من توابع النفقة التلزمه إال بعد أن يفضل عن مؤونته ولوازمه أجرة 
 النازلة ه فيأساسالتكييف الفقهي و

ولذا أحال كعادته أدرج الشيخ معاجلة املسألة ضمن حتكيمها ملقتضى قواعد باب النفقة ، 
رحال على ، وحاشية بن كالدردير يف الشرح الكبري،املنطلق غالبا منه ، وهو خمتصر خليل وشراحه 

.فيما يشبهمبا جاء يف نوازل غنية املقتصد السائلالتحفة العاصمية ، مقويا اجلواب 
اليت أوجبها الشارع احلكيم جرة الرضاع من توابع النفقةن أأوتتلمس مؤسسات جوابه على 

كما هو واضح يف ،1﴾..ُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتُـ َلهَوَعَلى اْلَمْوُلودِ ﴿:استنادا لقوله تعاىل 

.وما بعدها 227، مصدر سابق ، ص هيف مسائلبشكل أكثر عند ابن رشد مسائل الصداق وآثاره ، تنظر - 1
.55القواعد الفقهية ، مصدر سابق ، ص أنظر حممد الزرقا ، شرح- 2
.119-118أجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 3
.321، ص محد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، مصدر سابقأ- 4
.117أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 5
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الذي نص على أن النفقة من لوازم الدردير كمث دلل لذلك بنقول العلماء ،  نص جوابه املذكور ، 
اإلرضاع ، فللمطلقة البائن املرضع النفقة وإن كانت حامال ، وقد تتعدد فيما إذا كانت حامال 

.2هلا وحال الزوج ومرضعا فتزاد نفقة اإلرضاع ، واملقدرة حبا
ا جوابه مبقد دعم و  ، يف مسائل الطالق اخللعي الغنية الواردة يف نوازلا روعي يف املفىت به يف نظري

إال بعد الفضول عن ضرورياته ، ومنها على األب حنو ابنه اإلرضاعبعدم لزوم أجرة واملفىت فيها
.   3نفسه الذي اختذه ضرورة للدفاع عناحلرب آلة- املدفعو الدابة 

.؟ في تحريم الزوجة جميع األيمان ، أو استعمال لفظ اليمين:الفرع الثالث 
باألميان تلزمه مث حينث يف ميينه ، فما األثر يف ذلك  أن حيلف الرجل، وهي املراد جبامع األميان 

.؟ اخل ..؟ أتلزمه طلقة واحدة بائنة أم ثالث أم ينوى 
َقسم أو التزامُ مندوب غَري مقصود به القربة أوما جيب بإنشاء " بأنه الفقهي ويعىن يف احلد 

.4"اليفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه 
ضمن أسئلة خمتلفة املواضع وجهها طلبة الشيخ له والسؤال يف عني النازلة ورد على الشكل التايل 

أو قال يف مجيع األميان هل حترم عليه ، سيدي ما جوابك فيمن قال يف ميينه على اليمني: قائلني 
زوجته أم ال ؟ 

: هو ما يلي رمحه اهللا حبسب االستعمالني وحاصل جوابه 
إن اجلاري فيه إلزامه بطلقة رجعية ، مع كفارة : اليمني ، وهنا قال علىَّ : االستعمال األول-

.ميني 
، وإن مل تكن له نية لزمته طلقة نواهف يف ما يلزمه احللعلى مجيع األميان ، : االستعمال الثاني-

5.كفارة ميني مع  بائنة 

النازلة ه فيأساسالتكييف الفقهي و * 
، وهلذا األميان أى احللف النذور و بفروع باب اناملسألتان الواردتان على موضوع واحد ، يلحق

.ر ة واملنعقدة على بـني والكفار الشيخ انطلق من نص خليل وهو ، ويف النذر املبهم واليم

.233البقرة  - 1
.2/116الدردير  الشرح الكبري ، مصدر سابق ، أنظر- 2
.84الغنية ،  مصدر سابق ، ص البلبايل عبد الرمحان وابنه عبد العزيز ، أتظر-3
.206، ص 1أنظر الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، مصدر سابق ، ج- 4
.168-167أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 5
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ينوى أوهلا أقوال ، ستةجبميع األميان وقع فيه اخلالف داخل املذهب إىل احللفوما ينبين على 
، ثانيها مثل األوىل ، إال أنه يستحب قضاء -بائنة-يلزمه ما نوى ، وإن مل ينو فطلقة واحدة ،ف

تلزمه ثالث  ، لزمه ثالث تطليقات ، خامسها أن يطلق ثالثا ، ثالثها تلزمه طلقة بائنة ، رابعها ت
واختري هذا الرأى ، بإطعامه لثالثني مسكينا إال أن ينوى شيئا فيلزمه –تكفري مغلظ –كفارات 

، وسادسها ، يلزمه الطالق والعتاق واملشي إىل مكة والصدقة بثلث من قبل أحد علماء املذهب 
.1ماله وصيام شهرين متتابعني 

حسب اللفظني املستعملني يف عني النازلة هو ما سس عليه الشيخ جوابه املفصل أحاصل ما و 
:يلي 

.به الفتوى في المذهبما -
وبعد فاجلواب عن األوىل أن : ئال مما تقتضيه قواعد وفروع املذهب ، قاواملراد انطالقا 

فإن ملمساكني عام عشرةإطبفيمن حلف بلفظ اليمني مع كفارة ميني اجلاري فيها طلقة رجعية 
.، إلن اليمني منعقدة يقتضى احلنث فيها لزوم الكفارة ام ثالثة أيام يصفرقبة وإال يقدر أعتق 

العرف -
فيتنزل العرف ، لقاعدةاعتبارا بطلقة رجعية ملا أفىت املطلقَ وذلك ، ظاهرهنا العرف أمره

العرف ، فإن كان العرف املقصود به البتات يف إلن اليمني يف الطالق حيكمهاجوابه على ذلك ، 
رد –كما هو ظاهر يف هذه النازلة –ذلك لزمه الثالث ، وإن كان عرف االستعمال  يعهد 

.2الطالق محل على نوع الرجعة كما قرره علماء املذهب املالكي 
ذا يتضح أن الشيخ  بوجوب الكفارة ألميان ، ما تقتضيه قاعدة ايف فرع النازلة هذا إىل احتكمو

بطلقة رجعية للعرف الذي يقصد يف مثل هذا اللفظ جمرد الطالق احملمول على أقل شئي وهو و ، 
طلقة رجعية ، كما هو حال عرف توات وإن مل يصرح بذلك يف نص جوابه الذي اعتمد فيه 

.كما يتضح االختصار هنا  

.280ب السادة املالكية ، مصدر سابق ، ص انظر ابن اجلوزي ، القوانني الفقهية يف تلخيص مذهاملراد به اإلمام الطرطوشي ، - 1
.131، ص 2، مصدر سابق ، ج ينظر يف هذا مثال ، حاشية الدسوقي على الدردير - 2
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ما جرى به العمل التواتي-
إعماال املستعمل للفظ ما قصده ؟ أن يـَُنوى يف املصادر الفقهية يع األميان يف فرع احللف جبم

مبا قصده ، فإن كان غرضه من استعمال هذا اللفظ ثالث فيلزم 1" األمور مبقاصدها : لقاعدة 
عليه اخل  ، وإن مل تكن له نية حكم...وإن قصد واحدة بائنة كذلك ، تطليقات حرمت عليه 

أنه يلزمه فيمن قال ما: لزامه بكفارة اليمني واحدة ، وهذا ما أشار إليه ملا قال بطلقة بائنة ، مع إ
اء ـعلمالسابقون قبله من ه سار عليأخذا مبا وإن مل تكن له نية لزمته طلقة بائنة ، نواه احلالف 

عمال ن استـتوسطا بني األقوال ورفقا بالعباد يف زمن عم فيه اجلهل بأثر األحكام الناشئة ع،توات 
2كما يف نوازل الغنية: قائال ، حميال للمصدر مثل هذه األلفاظ يف حل العصمة الزوجية

يعترب مثل هذه اليمني من أميان السفهاء الىت ىف نوازله الزجالوي العامل جند أيضا وهلذا االعتبار 
ا سوى الطالق  .3اليقصدون 

ذا  يف هذا الفرع مجعوا فيه بني األقوال ، فرتاهم عامة ء توات علماالشيخ و يتضح ما اختاره و
-واهللا أعلم –أيضا واحدة بائنة بيقولون باليمني لكن واحدة ، ويقولون بالطالق ولكن 

بتركهالشاهد ونصحهمن عزم على الطالق : الرابعالفرع 
وسئل ، نص السؤالوحاصل، لك إلن واقعها كذ، املسألة هذه صغناها بالعنوان املذكور 

عازما على الطالق ، 4دْ اهَ الشَّ معها إىلطلبت منه زوجته الطالق فقدم رضى اهللا عنه عن رجل 
فلما وصل عنده وأخربه الرجل مبا عزم عليه طالبا منه توثيق الطالق وتسليم الزوجة نسخة من 

.5فهل يلزمه الطالق أم ال ؟ الشيطان ، زِ حكم الطالق ، قال له الشاهد أمسك زوجتك واخْ 
املقرتن بالفعل من حييث عزمه واملسألة تطرح إشكاال فقهيا فالرجل قد عزم على الطالق فهل 

ا دور ـــــــــــــــــــــــــــــوإمنا العربة مبا حكم به الشاهد الذي لعب هن، أم ال عربة بذلك ؟ ذهابه لإلمام مؤثر

.47أنظر الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، مصدر سابق ، ص - 1
.96أنظر الغنية ، املصدر السابق ، باب الطالق وما يتعلق به ، ص - 2
. 516ص مصدر سابق ، ازل الزجالوي ، دراسة وحتقيق حممد جرادي ، أنظر ، نو - 3
أو ما يسمى حمليا  ، بتوثيق ومسك سجالت األحكام ، كسجالت الفقارة يف نظام اجلماعة آنذاكاملعىن إذ هواملراد به قاض البلدة أوإمامها ، - 4

تمع التوايت الذي   االت شؤونه نظمكان يبالزمام ، مسؤولية  أحدثها عرف ا .  بنفسه  يف خمتلف ا
.122أنظر اجلواهر ، مصدر السابق ، ص - 5
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بان ميسك زوجته ويبتعد عن نوازغ الشيطان اليت أوقدت فيه محية الرجولة املصلح يف نصحه للرجل 
.ق يطلتبطلب الإليه ملا تقدمت زوجته 

.1عقد عليه قلبهالزم حيثوحاصل جواب الشيخ رمحه اهللا أن الطالق نافذ 
 النازلة ه فيأساسالتكييف الفقهي و

كما جاء ، يف ألفاظ وصيغ وقوع الطالق  أحال للموضوع على نصوص ملصادر الفقه املذهيب 
إن الزوج إذا  : القائل شرحه كاخلرشي ، و وبالكتابة ومبجرد إرسال رسوله ملا قال ، خليل الشيخ عند 

كتب إىل زوجته أو إىل غريها أنه طلقها وهو عازم على ذلك فإن الطالق يقع عليه مبجرد فراغه من 
ق وقال اكتب هلذه طلقة عازما عليها ألزمه ذلك ، الكتابة  ، وأن من جاء مع زوجته إىل موث

اكتب هلا ثالثا وهو عازم فيقول املوثق التفعل واكتب ، والينفعه قول املوثق التفعل ، وكذا لوقال 
.2ولزمه الثالث وإن كان غري عازم نفعه يف الوجهني، هلا واحدة الينفعه 

ى الطالق بالنطق النفسي ، الذي يعقد املسألة مندرجة حتت فرع إشكالية الكالم النفسي أو 
إن مل واملعتمد عدم اللزوم ،عليه املرء قلبه جازما بغري تردد ، فقد وقع اخلالف فيه أيقع أم ال ؟

3.يقرتن بفعل أوقول وإال ما جرى اخلالف ووقع إن اقرتن به شيئ مما ذكر 

وما تفرع عنها 4" ور مبقاصدها األم" ينم عن خلفية تقعدية مردها قاعدة أساسه اجلواب كما أن 
دْ اهَ من الرجل الذي مل يرتدد فيه بتوجهه للشَّ ويف ذلك إشارة منه إىل أن العزم ، من تطبيقات فقهية 

بأن ، وحديثه معه ، فقد اقرتن عزمه بالفعل من حيث ذهابه للشاهد يعترب طالقالتوثيق الطالق 
ول الشاهد املوثق التفعل فيقع ما عزم عليه كما هو ، وال أثر معترب بقله أكتب هلا طالقها قال له 

.5الشأن يف من كتب الطالق عازما وإن مل خيرج الكتاب 
مسائل العدة: المطلب الثاني 

وعدة ر كالعدد، عد الشيء يعده عدا وتعدادا ، أحصاه ، وقيل العدة مصد، من العدة يف اللغة 
.6لى بعلها وامتناعها عن الزينة ها ، أيام حدادها عاملرأة أيام قروء

.122أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 1
.122واجلواهر ، املصدر السابق ، ص . 189، ص 3هـ در ، ج ، 1317أنظر اخلرشي على خمتصر خليل ، ط ، القاهرة، -2
.168، 2مصدر سابق ،  جر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ، أنظر ابن شاس ، عقد اجلواه- 3
.47، ص  أمحد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، مصدر سابق- 4
رام ، الشامل - 5 .409/ 1، مصدر سابق ، ج يف الفقه املالكي  أنظر 
.57–56، ص 10ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج أنظر -6
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.1مدة منع النكاح لفسخه أوموت الزوج أوطالقه : ويف االصطالح 
ن وتعاىل من الواجبات اليت فرضها اهللا سبحانه هيو  على النساء بأنواعهن من مطلقات مدخول 

.فقهية وفصلت أحكامه املصادرة ال، اخل مما بينه القرآن والسنة ...وحواملومتوف عنهن 
.زوج يقر بالطالق في المرض ثم يموت فيه : الفرع األول 

من فعل أقر يقر ، وضع الشيء يف قراره ، ويتعدى بالتضعيف فيقال : يعرف اإلقرار يف اللغة 
.2قرره على املكان ، ثبته ، وقرره على احلق ، جعله مذعنا له 

" قه على قائله فقط بلفظه أولفظ نائبه خرب يوجب حكم صد: " ويف املفهوم الفقهي حده 
ام بإدخال إوإخراج راعاها الفقهاء يف مرض املوت شروط اإلقرار، والعتبار3 ، منها عدم اال

.وارث وإال رد 
تان يف األحكام يف سؤال واحد ، يف عني النازلة هذه ما ورد وحاصل  ، مسألتان متشا

.وأساسه الفقهي ونفصلهما لنحدد لكل مسألة تكييفها
عن سئل : التاىل مع التصرف يف العبارة ، وهو على النحوسؤاهلا رد و ،هذهاملسألة األوىل

كنت طلقت زوجيت قبل مرضي هذا بنحو سنة رجل أقر بالطالق يف مرضه بأن قال لشاهدين إين  
ا مث تويف يف ذلك املرض ، هل تبىن زوجته على أونصفها ما سبق من أيام يف أوما تنقضي به عد

عدة الطالق أم تنتقل لعدة الوفاة ؟ 
وحاصل جواب الشيخ ، أن العدة تبتدأ من يوم اإلقرار إن كان الطالق بائنا ، وإن كان رجعيا 

.4تنتقل لعدة الوفاة على املشهور 
 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

كالصحيح ، وإن مات من املريض نافذالنازلة مدرجها مسائل الطالق ، الىت تعترب طالق ا
اليصح منه ، وأن اخل بشروط ، وهي أن ..مرضه ذلك انبنت اآلثار الشرعية من عدة ومرياث 

.اوال بسببهيكون الطالق منه يكون خموفا ، وأن

.305أنظر الرصاع ، شرح حدود ابن عرفه ، مصدر سابق ، ص - 1
.342، ص 13أنظر ابن منظور لسان العرب ، مصدر سابق ، ج  - 2
.443، ص 2أنظر ، شرح الرصاع ، حدود ابن عرفة ، مصدر سابق ، ج - 3
114أنظر اجلواهر ، مصدر سابق  ، ص - 4
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كما أن إقرار الصحيح بالطالق بائن أورجعي معترب ، و ويف توريث املختلعة روايتان يف املذهب ، 
ا ، ويف كل الصورإ ، العدة من تاريخ البينة ،قرار املريض كذلك ، إما ببينة تشهد له بذلك  أوبدو

وإن كان إقراره يف املرض لكن البينة أسندت الطالق للصحة ، أما إن أقر يف املرض والبينة له ،  
قال يف التهذيب -أى اإلقرار –، فالعدة تستأنف من يوم اإلخبار كما هو احلال يف عني النازلة 

لعدة الوفاة إن مات لوالتنتقا املطلقة يف املرض طالقا بائنا فعليها عدة الطالق وترثه لاملدخو " 
ا ، وأن أقر أنه  يف العدة ، ولوكان طالقا ميلك فيه رجعتها انتقلت إىل عدة الوفاة إن مات يف عد

–رجعي –ان إقرار بطالق غري بائن طلق يف صحته ورثته وعليها عدة الطالق من يوم أقر ، فإن ك
.1ى يف العدة انتقلت إىل عدة الوفاة وورثتههمث مات و 

ذا يتضح ما مشى عليه الشيخ  وأن أسسه هو مقتضى قواعد الباب ، املذهب،وفق املقرر يف و
املطلقة إشارة إىل وجود خالف يف انتقال، ملشهور اللفظ هستعمالإال أن املالحظ امما به الفتوى ، 

رجعيا املتوىف عنها زوجها ؟ هل للوفاة كما هو املوجود يف املصادر اليت وقفنا عليها أم تنتقل ألقصى 
.لكن مل نقف على خالف يف هذا األجلني ؟ 
.فيه ثم توفى في المرض خالعزوج  : لثانياالفرع 

خلع النعل والثوب جرده ، وخلع ة ، من خلع الشيء خيلعه واختلعه ، نزعه ، و لغ ىف اللغاخلُ 
2أزاهلا عن نفسه وطلقهاالربقة عن عنقه ، نقض العهد ، وخلع امرأته ُخلعا وخالعا فاختلعت ،

عقد معاوضة على البضع متلك به املرأة نفسها وميلك به الزوج : " االصطالح الفقهي ويف 
.3" العوض 

تعد املسألة الثانية حسب نص الشيخ، فيه نازلة الزوج الذي خالع يف املرض الذي تويف و 
وعمن "التايل مع تصرفنا يف عبارة األصل  على النحو فيهاالسؤال ، وردحسب ترتيب النص 

ا هل ، فخالع زوجته يف املرض مث تويف فيه  أم تنتقل - خلع -تبين على السابقة من طالقيف عد
.لعدة الوفاة ؟
لعدة الوفاة ، بعد أن تنتقلالو من يوم اخللع ، ا تعتد عدة الطالق أ، جوابه رمحه اهللا وحاصل 

.دلل على هذا اجلواب مبصادر الفقه املالكي العامة واحمللية كنوازل الزجالوي

.477، ص 2الدسوقى على الشرح الكبري، مصدر سابق ، ج و . 364-362، ص 2بق ، ج الرباذعي ، التهذيب ، مصدر ساأنظر - 1
.130، ص 5ابن منظور ، لسان العرب ، ج - 2
.275، ص 1أنظر ، شرح الرصاع ، حدود ابن عرفة ، املصدر السابق ، ج - 3
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 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة
،تداخل العدد يف باب العدة باب الطالق ، و فروع قواعدمعاجلة وفقأدرج الشيخ املسألة

والذي يعىن طرو املوجب للعدة مطلقا قبل متام األوىل فيبطل حكم املوجب األول وينتقل ملوجب 
ا ، وقول العدة الثاين  رالدردي، وقد أحال على نص خليل يف قوله ونفذ خلع املريض وورثته دو

ح خبالف البائن ميوت مطلقا قبل انقضاء العدة فال تنتقل لعدة الوفاة ، ونفس األمر مع شر 
.املختصر للزجالوي الذي أحال عليه يف مسائل الطالق

ا الشيخ وكيف النازلة ضمنها بعد ما استشهد و  بنصوص مصادر املتتبع للنصوص اليت استدل 
: األسس التالية أصل وجهته علىخصوصا ُشرَّاح خليل جيده الفقه 

الق بائن الينتقل من عدته كل طو ،الطالق اخللعي بائن : ، وهو قوله أقول الضابط الفقهي-
كما العكس يف انتقاهلا إىل عدة الوفاة إن كان 1، إىل عدة الوفاة إذا مات الزوج قبل متامها

.الطالق رجعيا 
القياس- 

تدعيم الضابط الفقهي الذي خرج عليه استنباط احلكم ، بيف اعتماده واعتباره أسسا يظهر 
ن سعيد قدورة عند شرحه للسلم ، فلما تكلم الناظم على النوع األول املسألة ، ملا نقل مباشرة ع

ووجه احلصر يف الثالثة البد من ؛ وهو القياس تكلم هنا على اآلخرين ومها االستقراء والتمثيل 
وذلك التناسب إما باشتمال احلجة على املطلوب وتسمى ، التناسب بني احلجة واملطلوب قطعا 

فاملطلوب الذي هو النبيذ حرام جزئي ، اله النبيذ مسكر وكل مسكر حرام احلجة حينئذ قياسا ، مث
وكل سارق تقطع يده فالنباش تقطع يده وهو املطلوب ، مث نظم اجلواب كعادته يف  ، إىل قوله ...

:قائال كثري من املسائل 
ةـومن يطلق طلقة خلعية         مث ميوت موتة مرضي

.2من غري شك فيه وامرتاء زوجته تعتد باألقـراء      
رجل طلق زوجته وبعد عامين عقد عليها فوضعت حمال :الثالثالفرع 

املسألة هذه ورد نصها كاآليت ، سئل كاتبه عن رجل طلق زوجته مث بعد عامني عقد عليها 
.النكاح ووضعت عقب ذلك محال هل حترم عليه أم ال ؟ 

.115أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
.116لسابق ، ص أنظر اجلواهر ، املصدر ا- 2
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ا الحترم عليه واحلمل هذا الحق به  .1فأجاب مبا حاصله ، أ
 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

املسألة أدرجها الشيخ ضمن مسائل العدة ، حسب النصوص الىت اعتمد عليها من املصادر 
األزهري ، املؤسسة للجواب ، فقد اعتمد على شراح خليل كشرح الشيخ صاحل عبد السميع األىب

يرجع األمر الباب ، و وقواعد ومواهب اجلليل للحطاب ، حمكما املسألة لضوابط باب العدة ، يف 
: أمرين حسب اجلواب إىل
:األمر األول

جديد بعامني من وجها بعقد تز –وهو الزوج املطلق نفسه –عدم حرمة املرأة هذه على العاقد 
ا مل خترج م ا كانت حامال ، واحلامل طالقه ، معلال ذلك بقوله ، إل ن عدته ، والدليل هو كو

2﴾َوُأوَالُت اْألَْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ ﴿:من العدة بوضع محلها ، قال تعاىلخروجها 

أقصى احلملليست اللذين مكثتهما هذه املرأة فمدة العامني، مستمرةالتزال هنا ومدة احلمل 
.إذ أقصى مدة احلمل يف مشهور املذهب أربع سنني ، املذهب حسب ما هو مقرر يف

:األمر الثاني
العام الفقهي بطللضاعمال واتباعا على األول بالضرورة ، وهو حلوق الولد ىنينبهذا األمر 

الطالق ولو أتت معتدة من طالق أووفاة بعدها ، أى عدة األقراء يف: املشار إليه يف النص ملا قال 
ق أوامليت ـر يف الوفاة بولد لدون أقصى أمد احلمل من يوم انقطاع وطئه عنها حلق به أى املطلـواألشه

3.
العام يف إحلاق الولد مقيد مبا إذا مل تتزوج غري هذا الزوج ، أوتزوجت غريه ، وأتت وهذا الضابط 

كدليل يف املوضوع يف النص الذي نقله  ، كما هي إشارة الشيخ بولد لدون ستة أشهر من عقد الثاين 
.

.148-147أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 1
.04/ الطالق - 2
.148أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص -3
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النزاعات الزوجية : المطلب الثالث 
.1النزاعات من التنازع ، التخاصم ، يقال تنازع القوم اختصموا ، وبينهم نزاعة ، خصومة

وجية من صور عدة ، منها التنازع يف أصل النكاح ، أى ادعاء الز هالتنازع بني الزوجني لموضوع و 
، أوالتنازع يف الصداق من حيث القدر واجلنس والصفة ، أومن حيث لرجل مثال ونفيها من قبل املرأة ا

مما يتصور فيه التنازع ، بأن يدعى أحدهم غري ذلكاىل...اقتضاؤه وعدمه ، أوالتنازع يف متاع البيت 
يف فروعها املختلفة وصورها املتعددة أمرا وينفيه اآلخر ، وكتب الفقه تكفلت ببيان خمارج هذه النزاعات 

طلقة بعد زواجها من الثاني يظهر بها حمل تدعى أنه لألولم: الفرع األول 
نلخصه للهجرة ، ثالث وستني ومأئة وألف هذه ، املؤرخة يف سنة نص السؤال يف عني النازلة 

سنة أو أكثر ، مث طلقها عشرينمخسا و األول سئل عن امرأة أقامت عند زوجها : يف النص التايل 
ا ريبة محل والشك بالتمام واعتدت  ، مث  تزوجت برجل آخر يف بيت أبيها باحليض ، ومل تظهر 

ا محل ،  ادعت أنه للزوج ففحاضت عنده ثالث حيض وغابت عنها احليضة بعد ذلك ، فظهر 
.ق احلمل به أم بالثاين ؟ل راقدا ، فهل يلحاألول وبعثت له سرا أن يقر بذلك وإمنا كان احلم

وحاصل جوابه ، حلقوق احلمل بالثاين بعد االنتظار من وضع احلمل فإن وضعته بعد متام ستة 
أشهر من عقد الثاىن ووطئه فيلحق به وتعد نادمة فالتصدق ، وإن وضعته ألقل فهو لألول ، مث ختم 

: املوضوع جبمع اجلواب يف شكل نظم قائال 
ذات التمامبعيد ست أشهر نلت املرام      ومن أتت بولد 

امـاحتشفهو الحق به والج بعد حيض ذا انتظام  من وطء زو 
: له إىل قو 

هـ2.1363ذوقعدة من عام جوسنت عقام وقع ذا اجلواب يف شهر حرام 
 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

ا واضح يف الفروع الفقهية املندرجة ضمن باب العدة ، ما جعل الشيخ بعد اجلواب املسأل ة با
ناقال يدلل باإلحالة على مصادر الفقه ، كالشيخ خليل يف باب العدة ، واجلواهر البن شاس ، 

يف حالة ما إذا أتت به لزمن حيتمل كونه من الزوجني نصه الذي يظهر فيه الزيادة وهى حلوق احلمل 

.234، ص 14ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج - 1
.وما بعدها 111أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص -2
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لفراش ،  لباللعان لوقوع النفي اإلزامه، مع عدم فليحق بالثاين مامل ينفه بلعان وإال حلق باألول ،
.1أيضا ، والشرح الكبريالزجالوي يف احملل املذكورومن تلك املصادر شراح خليل ك

: ما يلي نوضحه يف ردت إليه النازلة عند الشيخ الذيواألساس 
في العدة لبابقواعد اما تقتضيه -

من كون الولد " باألقرب يلحق –ستة أشهر –اإلتيان حبمل لدون أقصى أمد احلمل : وهى 
يلحق بالزوج املباشر لستة أشهر فأعلى من الدخول ، وهلذا جند تفريعات هذه القاعدة يف باب 

.ىف مصادر الفقه املالكي العدة هنا ، ويف موضوع اللعان 
النبوية السنة -

، رضى اهللا عنهما شبه قضية زوجة الصحايب رفاعة وأصل السنة يتضح ملا اعترب موضوع النازلة ي
قلت وينبغى أن يقال يف هذه املرأة ما قال املصطفى الرسول لزوجة : يف سياق مضرب املثل قائال 

مثل اهلدبة  رفاعة حني أبت طالقها وتزوجت بغريه بعبد الرمحان بن الزبري وأتته مدعية إن ما معه
كما يف ...كناية بأنه ليس به جلماعها الوصول فقال لعلك تريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال 

.2البخاري ، فافهم أيها السائل 
وادعى الورثة خالفه بعد موتها ادعى زوجها الحق في ذلك مال ذات زوجة : الفرع الثاني 

ضمن يف نوازله ، حسب توقيعه بلبايل الذي يعد موجها منه لشيخه عبد اهللا الونص السؤال 
: حاصله ورد على النحو التايل 

فما جواب ساداتنا العلماء عن امرأة تزوجت رجال وكانت ببهائمها ومنسجها ، وصارت تنسج 
اخلريف وتطلعه له من اجلنان ويدخله ملخزنه ، وصارت معينة له وتبيعهم وتلم له متر املناسج 

ا وتبيع وتشرتى وكسبت إزليفات وأقدحيات خبدمتها على سرتته ، وه واآلن ماتت 3ى أيضا مبخز
ا دخلته ببهائمها ومناسجها إىل وادعى الزوج أن ما كسبته من ماله وادعى الورثة أنه من ماهلا أل

.له شيء فيما كسبته أم ال ؟ فهل غري ذلك 

475-473، ص 2ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبري و 263-262، ص 2ر سابق ، ج مصدأنظر ابن شاس اجلواهر ، - 1
.113أنظر اجلواهر ، املصدر لسابق ، ص - 2
.املراد به أواىن ، مما يؤكل فيه ويشرب - 3
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احله إن مل ترد احللف على وحاصل جوابه ، أن للزوجة ما كسبت يف دار زوجها ، وهلا أن تص
.1ماتت فالصلح ماتت قبل الدعوى أما وقد وهذا احللف لوذلك فإن حلفت فالشيء له 

كييف الفقهي وأساسه في النازلة الت
يف ما ارتبط بفروع باب التنازع يف متاع البيت ، وما تعلق لقد أدرج اجلواب من قبل شيخه 
ر رفع الدعوى عليها أثناء احلياة ، وهلذا جنده حييل إىل نوازل بطرق حل قضاياه يف باب الصلح لوقد

.اجلنتورى 
ا ـاألصل شرعا أن للزوجة الشخصية املالية املستقلة ، ما يعىن أن الدخل للزوج يف أمواهلو 

لِلرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا ﴿:ه تعاىل ـاخلاصة ، يشهد هلذا األصل نصوص منها نص الكتاب يف قول
﴾َسُبوا َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسْبَن َواْسأَُلوا اللََّه ِمْن َفْضِلِه إنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما اْكتَ 
.2

بني من حيث اختصاص النساء مبا اكتسبوه من األموال والرجال مبا يةووجه االستدالل من اآل
ه جبهده ، ـحظه من منافع الدنيا املنجر له مما سعى إلياكتسبوه ، فاستحق كل شخص رجال أوامرأة 

.3فتمىن مامل يسعى إليه متن غري عادل
جاءت زينب امرأة ابن [: سعيد اخلدري رضى اهللا عنه قال ومن نص السنة النبوية حديث أيب

، بهيارسول اهللا إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق : مسعود فقالت 
فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقُت به عليهم ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم صدق 

.4]ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم 
.، توقف ابن مسعود  عن األخذ من مال زوجته الشريف من احلديث االستداللووجه 

املالية هلا ، وإمنا وقع يف حرية التصرف أختضع إلذن يف االستقالليةبني الفقهاءومل يقع اخلالف
.واملسألة واضحة يف مصادر الفقه املذهيب وما مقدار ما تتصرف فيه بدون إذنه ؟ الزوج أم ال 

" د ، وهى ـالتحاكم إىل قاعدة من قواعد الييف بشكل واضح يربزأما ما أسس اجلواب عليه 
ل ساداتى ــفه: قائال أشار للقاعدة يف عرض سؤاله د الشيخ ولذلك جن" اليد التكسب إال لنفسها 

.147–146اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 1
.32/ النساء - 2
.31، ص 2م ، در ج 1997تحرير والتنوير ، ط ، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس الطاهر بن عاشور ، حممد ، ال- 3
398، ص 3فتح الباري ، مصدر سابق ، ج 1462رقم  الزكاة على األقارب ، أنفرد به البخاري عن مسلم ، كتاب الزكاة ، باب احلديث - 4
.



البلبالىفي نوازل  " لفقه العبادات واألحوال الشخصية  " تطبيقـات أصول االستنباط  :    الفصل الرابع

265

، فكان اجلواب مؤكدا على هذه له شيئ فيما كسبته أم ال ؟ وقد علمتم أن اليد  التكسب لغريها 
ن الزوجة هلا ما كسبت يف دار زوجها إلن اليد التكسب إال لنفسها  إ: القاعدة معيدا هلا يف قوله 
.1"ن اجلنتوري يف نوازله كما حرره سيد عبد الرمحا

.لليد ومعىن القاعدة وأساسها داخل ضمن ما تقتضيه قواعد احليازة 
المرأة تريد الزواج بعد طالقها برسم ، ويدعى مطلقها ارتجاعها : الفرع الثالث 

رمحه مد بن عبد اهللا بن الكبري الغماريحمالشيخ املعاصر له ،  قبل من طرحتهذه ملسألة ا
.للمراسالت العلمية الىت كانت بينهما ؛اهللا 

ونص السؤال ، عن رجل طلق زوجته وطلب منه والد الزوجة أن يكتب له رسم الطالق على 
يد األشهاد ففعل ، ومكنه منه ، مث إن الزوج بعد أيام أتى الشهود وأشهدهم أنه قد ارجتع ومل يعلم 

وأراد والد الزوجة أن يزوج ابنته استظهر الزوج سنني أو أكثر به الزوجة والوالدها ، مث ملا متت أربع 
فهل هذا االرجتاع الواقع ، رسم االرجتاع ، ومل يكن وقع منه ما يدل على الرجعة يف املدة املذكورة 

.منه صحيح أم ال ؟ وعلى صحته فهل تلزمه النفقة يف هذه املدة املذكورة أم ال ؟ 
، صحة الرجعة املذكورة مع الذي استطرد فيه الشيخ وأطال ذه وحاصل اجلواب على النازلة ه

: وجوب النفقة يف هذه املدة من يوم االرجتاع ، مع اعتبار هذا الفعل من الزوج ظلم ، قائال ، قلت 
وجتب عليه نفقتها والشك أن الزوج ظامل بعدم ردها لداره وحبسها املدة املذكورة مع تقرر األحكام 

.2من يوم االرجتاع 
كييف الفقهي وأساسه في النازلة الت

الشيخ رمحه اهللا عاجل املسألة ضمن فروع العدة مما ارتبط بآثار الطالق ، وما تعلق أيضا 
الشرح الكبري يف موضوع العدة ويف بالتحاكم إىل ما به الفتوى يف باب النفقة ، وهلذا أحال على 

ح خليل يف نفس املوضوع ، واألساس الذي مت موضوع النفقة كما أشار إىل كالم الزجالوي شار 
ا أما النفقة  التحاكم فيه هو ما تقتضيه قواعد فروع املسألة يف صحة الرجعة املذكورة وإن مل تعلم 

واخلروج فواجبة على الزوج إلن سقوطها يكون يف حالة نشوزها ، وهنا مت إخراجها من قبل الزوج 
.بإذنه ليس نشوزا 

.147اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
.152-151سابق ، ص الر صداجلواهر ، امل- 2
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بنماذج تطبيقية حمللة تتلمس أثر أصول االستنباط يف هذا الفصل ولنا معاجلته ملخص ما حاو 
: يف ما يلي هيف نوازل الشيخ رمحه اهللا لبايب العبادات واألسرة ، ميكن بيان

مسائل الطهارة تركزت حول القاعدة الفقهية املختلف فيها األصل والغالب أيهما يقدم ؟ ورجح 
نازلة النجاسات الساقطة من أثر االسترباء بالكوانيف وما تلقيه األصل يفالشيخ يف جوابه تقدمي 

مسائل الريح من أثر تلك النجاسات يف الطرق الىت مما البد هلم من اجللوس فيها ، كما تركزت 
: القواعد التالية علىعند الشيخ أثناء عملية االستنباطاملعاجلة

، وذلك حبكم صحة صالة املومئ املصلي على اجلنازة أصل القياس يف ختريج فرع على فرع 
ص عليه وهو صحة صالة من على حصري أن يقاس علي الفرع املنصو ، وبأسفل نعله جناسة 

وبأسفله جناسة ، وعمال مبقتضى ما خياطب به املصلي من شرطية طهارة مكانه هو متاسه أعضاؤه 
.من األرض أثناء السجود 

ل ـالف من إمامهم سقطت به خشبة من أعلى إىل أسفل على أصتأسيس نازلة جواز استخ
عمل الصحابة رضوان اهللا عليهم حينما استخلفوا عبد الرمحان بن عوف رضى اهللا عنه ملا طعن أبو 

.رضى اهللا عنه لؤلؤة اخلليفة عمر
ن بعد أ-نازلة صحة الصالة يف أجتازوات الطني وما تبعها من الكهوف واملغارات أسس له 

أطال النفس يف الرد على املخالف معتربا أن من أصعب ما يواجهه املفىت هو تنزيل احلادثة على 
، نص السنة النبوية املتعلق بفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم بغار حراء ، وما ابأدلة أمهه–النص 

ضافة إىل مراعاة يف اخلالوت يف اجلبال واملغارات ، إبالتعبداشتهر من عمل للعلماء ممنتبع ذلك 
.صعوبة الضبط لأصل رفع احلرج واملشقة يف عموم أهل األرض ملن هو خارج مكة 

مبا يف جواز تتبع اجلنازة بالتهليل عند التشييع يف النازلة الواردة إليه اجلواب كما أسس رمحه اهللا 
س له مسلك لتموما كان كذلك ي-العرف–، سريا يف فلك تقادم العهد التوايت جرى به العمل 

، ونفس رظذلك اعتبار قاعدة الرتك إذا مل يصاحبه دليل اليفيد احلعلى ما أمكن ، ضف إىل 
القاعدة خرج عليها نازلة املصافحة اليت ألفها املصلون بعد صالة الصبح والعصر خاصة ، إضافة 

ضعف والرتاجع إىل ما جتلبه تلك املصافحة من مصاحل وتدفعه من مفاسد يف جمتمع وصفه حبلول ال
.يف قيم الوحدة واإلخاء ، ومؤسس الشريعة اإلسالمية جلب املصاحل ودفع املضار 

أما مسائل الزكاة فنماذجها التطبيقية رصد الفصل فيها جمموعة من أصول االستنباط أمهها أصل 
واز إخراج املصلحة اليت جوز فيها تأخري إخراج الزكاة عن وقت الوجوب ونفس األمر ينطبق على ج
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–العروض عن الدارهم ، وذلك ما يوافق حالة فقراء توات إذ الغالب عليهم االفتقار إىل القوت 
.به أكثر من غريه ونويفرح–الطعام 

فقاعدة اليسر ورفع احلرج مسائل الصيام ضمنها أصوال عدة حبسب نوعية تلك األمثلة ، بينما 
مسألة و نازلة ثوب صاحب سلس االحتالم ىف رمضان ، واحلفاظ على كلية حفظ املال بارزة يف 

عدم  اعتبار ثبوت الرؤية بضرب الدبيش لعدم توفر شرط الشهادة الواقع يف الناقل وما تركته من أثر 
اعتبار اختالف املطالع يف الفطر والصيام اليت سلكها على خالف مشهور املذهب فمرتكزعلى 
رؤية العلى وجودها ، واعتبار ما تقتضيه قاعدة اليقني قاعدة تعليق الشارع الصوم على الذلك 

.اليزول بالشك ، وقياس الصوم على الصالة يف جامع اعتبار اختالف األوقات 
مهره مسائل األحوال الشخصية فعاجل الفصل مناذج لتطبيقات منها ، إفتاؤه بصحة نكاحٍ 

رف الناس وما اعتادوه ألن العربة يف ولو مل يوصف املضمون ، إعماال لقاعدة عمضمون يف الذمة 
.لفاظ واملباين لألقاصد واملعاين الللمالعقود 

كما أسس جلوابه يف نازلة الزوج احلالف بلفظ مجيع األميان بقاعدة األمور مبقاصدها ، فينوى 
ال فإن مل يقصد العموم حكم عليه بطلقة بائنة ، ويف ذلك مجعا بني األقوال يف هذا املقام وإعما

.لليسر ورفع احلرج رفقا بالعباد 
ا هل تنطبق عليها قاعدة تداخل العدد  أما نازلة املختلعة املتوىف عنها زوجها قبل انقضاء عد
فتنتقل من الطالق إىل الوفاة ، فقد أسسها على ، ضابط فقهي ، وهو أن كل طالق بائن الينتقل 

امها ، وقد قوى ذلك بالقياس املنطقى الذي نقله يف من عدته إىل عدة الوفاة إذا مات الزوج قبل مت
.املقام 
رجع ملا تقتضيه قواعد منها ما، مت التحاكم فيه إىل أصول استنباط جمال النزعات الزوجية و 

ا محل تدعى أنه لألول ، كما مت االعتماد  الباب كما كان الشأن يف نازلة املطلقة املتزوجة يظهر 
يف مسألة الزوجة الىت حصل النزاع يف منتوج نشاطها سب إال لنفسها على قاعدة اليد التك

الفالحى والنسيجى ، وحتوكم إىل قواعد الباب أيضا وما يقتضيه ما عليه العمل يف املذهب يف نازلة 
.املرأة الىت تريد الزواج بعد طالقها ويدعى مطلقها رجعتها ومل تعلم بذلك 

ا أن الشيخ استعمل خمتلف األدلة ، والسمة الغالبة  تتضح والنتيجة العامة اللىت ميكن اخل روج  
.يف حتكيم قواعد فروع األبواب الفقهية اللىت متت معاجلتها 



الفصل الخامس  
صول االستنباطأليةتطبيقنماذج 
" فقه المعامالت المالية " 

البلباليفي فتاوى
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الفصل الخامس
الشيخ عبد الكريم البلباليعند" المالية لفقه المعامالت " تطبيقات أصول االستنباط 

حناول يف هذا الفصل إبراز ما ميكن تلمسه من أصول االستنباط اليت اعتمدها الشيخ يف تأسيس 
د ، يف جمال العقو عامالت سواء أكانت مالية أومائية موضحني ذلك بنماذج خمتلفة يف باب املأجوبته 

كبيع اللحم وزيعة ، وبيع الشروط ، واملعامالت املختلفة كإجارة وصوره ما جيوز منها وما الجيوز ،  
، ومن ذلك ما يتعلق باملعامالت املائية مما ارتبط بالفقارة ، اخلماس أوكراء األرض جبزء مما خيرج منها 

ا يف ااألحباس ونز املرتبطة بقرىب املعامالت ذلكيف حرمي السواقي ، ومنراسةغكالأوبفضائها   عا
ف ، وما طرحه عرف املستعملني لصيغ احلبس املختلفة من إشكاالت  يوقلتبامهتمجمتمع توايت 

: اخل وفق اخلطوات التالية ....صيص األوالد باحلبس دون البنات كالتحبيس بلفظ العقب وخت

 ا : املبحث األول عقود البيع وما تعلق 
 مسائل البيع والربا : املطلب األول
 مسائل اإلجارة : املطلب الثاين
 مسائل الكراء : املطلب الثالث
 مسائل الوكالة : املطلب الرابع
 الت املائية مسائل املعام: املبحث الثاين
 مسائل الفقارة : املطلب األول
 مسائل فضاء الفقارة : املطلب الثاين
 ومسائل خمتلفةاحلبس : املبحث الثالث
 التحبيس وألفاظ احملبسني : املطلب األول
 مسائل خمتلفة : املطلب الثاين
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عقود البيع وما تعلق بها : المبحث األول 
من حروف األضداد يف اللغة فاللفظ ، من باعه يبيعه بيعا ومبيعا ضد الشراء ، البيع يف اللغة 

.1باع إذا اشرتى ، واالبتياع االشرتاء : ، فيقال 
ذو مكايسة أحد عوضيه غري ، عقد معاوضة على غري منافع والمتعة لذة ويف االصطالح 

2ذهب والفصة معني غري العني فيه 

. خترج اإلجارة والكراء وهبة الثواب واملراطلة والصرف والنكاح هذا وحدود التعريف 
والربامسائل البيع : المطلب األول 

تعريف الربا -

لفظ مأخوذ من الربا والرماء ، يعىن الزيادة ، فربا الشيء زاد ، ومنه الربوة في اللغةالربا : أ 
.3للمكان املرتفع 

.في االصطالح الربا : ب 

مل حتدد تعريفا جامعا -يف ما اطلعت عليه -التفريع الفقهي مصادر املالكية املهتمة باحلدود ، أو
فتارة حوله ، راجع إىل إطالقات الشارع ذلك ولعل ، وإمنا أعطت مفهومات للربا من خالل أنواعه ، 

باملفهوم العام ما يدخل كل أكل مال حرام ، وتارة إطالقه للفظ الربا باملعىن اخلاص اإطالقيستعمل 
.اخل ..من خالل أقسامه كربا الفضل والنسأ وربا اجلاهلية 

وذلك الشامل لنوعيه ، ميكن لنا االقتصار على تعريفه عند الشافعية ، املنهجية ما تلزمهوحبكم
عوض خمصوص غري معلوم التماثل يف معيار الشرع حالة العقد أومع التأخري علىعقد " بأن يراد به 

.4"يف البدلني أوأحدمها 

.25، ص 8لسان العرب ، مصدر سابق ، ج ابن منظور ،-1
.326الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، مصدر سابق ، ص - 2
.305، ص 14أنظر ابن منظور ، لسان العرب ، املصدر سابق ، ج - 3
اية احملتاج ، ط در ، - 4 .424، ص 3ن ، ج ، بريوت ، لبناللطباعة والنشردار الفكرم 1984هـ 1404أنظر ، حممد الرملي ، 
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1"وزِيَعة " بيع لحم شاة : الفرع األول 

من مصادر االقتصاد التوايت ، الثروة احليوانية احمللية واملستوردة من السودان الغريب ، وكثريا ما طرح
تقسيم حلمها بني بقضايا تتعلق بصفات املعامالت املختلفة ، ومنها بيع الشاة حوهلانشاط البيع 

، وهو مصطلح حملي ، وزيعة املشرتين حصصا غري موزونة ، وهو ما عرب عنه يف عني النازلة بلفظ ال
لعله آت من لفظ التوزيع أى التقسيم ، مث صار يف االستعمال يطلق على الفعل نفسه أى احلصص 

.هحظيفعة بدون معرفة مقدار هلا ، ويرضى كل شخص مبا ناله واملوزَّ املتقاربة

تمع التواتى بكثرة ذه املعاملةالتعامل وحلصول ا النوازليون يف ا هلا أحكام حىت أفردت اهتم 
احلصون املنيعة يف أحكام الوزيعة ، وقد أشرنا إىل ذلك يف مظاهر النوازل خاصة فيما مسى بنازلة 

.تواتية يف الفصل الثاىن من هذا البحث ال
ضمن أسئلة متعددة وجهها لشيخه ، عبد شكلها اآليتوالنازلة الواردة على الشيخ جاءت يف 

رجل باع شاة بالوزيعة واستثىن ربعها فلما ذحبت أخذ الرجل من غري وزن و " : اهللا البلبايل منها نص 
ا فإن خصها شيئ يزاد وإن شاط هل جيوز .2" ينقص –زاد –ذلك أم البد من وز

واب على هذا السؤال املرتبط مبعاملة الوزيعة فالنعثر عليه يف النص ، فقد يكون مما اجلأما 
السبع ، ونعاجله حتكيما لقواعد سقط للجامع أومل يعثر عليه ، ضمن إجاباته على تلك األسئلة 

.وما تقتضيه املعامالت 
 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

الناظر ألصل هذه املعاملة جيدها تندرج يف الفقه اإلسالمي حتت مسمى بيع اجلزاف الذي يعين 
.3" هبيع ما ميكن علم قدره دون" 

ويأخذ كل فرد ،التوزيع ، الذي  يعين التقسيم  ، وهو مصطلح حملي  يقصد به  تقسيم املبيع مما يوزن  بني املشرتين جمهول املقدار بدون وزن من - 1
.مبا ناله يف حظه على الرتاضي والتسامح بينهم 

.191اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 2
.334/ 1ابن عرفة ،  مصدر سابق ،  الرصاع ، شرح حدود- 3
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ليخرج املتعاملنيذلك املقدار من قبل واملراد بيع األشياء اليت ميكن حتديد مقدارها مع عدم العلم ب
.فال يصدق عليه بيع ما ميكن علم قدره علم قدره من املبيع ما

.كون جزافا زن فيه والكيل ، فما بقى إال أن يبيع الو الوزيعة هذه ف

أما األساس للجواز يف هذه املعاملة فينطلق من جلب املصلحة تسهيال على الناس يف شأن لوحرم 
عليهم ، انطالقا من نصوص شرعية متت اإلشارة إليها يف كثري من عليهم ألدى ذلك للتضييق

.املسائل التطبيقية

نا حرزا هاألصل فيه املنع ، ملخالفته ملقتضى قواعد البيع من معرفة املبيع قدرا ، وإمنا املعرفة و 
م ،يف أمر من أصل املنع ختفيفا على الناس زوِّ جُ و وختمينا ،  أن املعامالت اليت شأنه شيرتبط حباجيا

إىل غري ذلك من الصور اآلتية على خالف ..م لَ كبيع املخابرة ، والسَّ على خالف األصل ،  جوزت 
.ذكرها الفقهاء ليس هذا حمل بسطها اشروطولصحته مقتضى قواعد املعامالت ، 

بيع وشرط : الثاني الفرع

الثنيا ، وذلك بوضع التزام يف عقد العقد ، وقد ما يسمى يف عرف الفقهاء ببيع املراد ببيع وشرط 
اخل مما هو مبني يف حمله من  ..املختلفة مما يعترب وما اليعتربلفوا يف حكم الشروط تبعا لصورها اخت

.كتب الفقه

وسئل رضى اهللا عنه عن نازلة ، وهي أن رجال اشرتى من آخر كبشا وشرط عليه : هنا ونص النازلة 
قد أن اليذحبه واليبيع منه شيئا حىت يبعث له من حيضر معه للبيع ويقبض له البائع يف صلب الع

الدراهم من املشرتين ، هل سيدي يسمى هذا حتجريا أم يعد نقضا للمقصود فيبطل به البيع أم ال ؟ 
1.

.222ص مصدر سابق ، اجلواهر ، - 1
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الشرط الواقع من البائع املذكور يسمى حتجريا ، إذ عدم اجلوازنص فيه على وجوابه رمحه اهللا 
.من املبيع املقتضى حلرية التصرف من بيع أورهن أوهبة إىل غري ذلك يف املبيع مناقضا للمقصود 

يفىت باجلواز يف مثل هذا الشرط اعتبارا لبعض له، وكان رمحه اهللا قبل تنبيه الشيخ ابن بعمر
خليل الشيخ مواهب اجلليل عند قول مؤلف ، أعىن لعلماءوقف عليها يف كالم بعض االنصوص اليت

ومحيل وأجل ولوغاب وكشرط رهن ، وكشرط رهن وعلى جواز حبس السلعة حىت يقبض الثمن " 
وقد مل يوصفا ، الرهن أو احلميل  املضمونني وإن ، عند من جوز البيع على شرط1وتؤولت خبالفه 

.2على هذا الرأى بأنه خالف ظاهر إطالق نص املدونة رد رمحه اهللا

–غري املليني –أصل العرف التوايت احمللي يف أن الضعفاء من الناس يفعمل الناسجرى ومما 
كان رمحه اهللا قبل الوقوف على تنبيه الشيخ عبد الرمحان ف، يشرتون أكباش الغنم لصوفها إىل أجل 

اهوالءبن عمر التنالىن يفىت  ألن األمر مبنزلة بعدم جواز التصرف بالبيع فيها إال بعد حضور ر
.، حبجة أن هوالء ضعفاء غري مليني مل جيز هلم البيع الرهن 

تفصيل ، فإن كان البيع خال من األجل فال ومع هذا فحاصل جوابه رمحه اهللا أن املسألة فيها 
إال بدليل من الشارع ، وإن كان مما على البائعرع وال حيجهذا الشرط املنايف للمقصود من البيزجيو 

وجه إلنكاره وال:فاجلواز ، ورد على غريه قائالتقتضيه العادة كعوائد أهل الغنم يف بيعها فيه أجل 
.ازلةويقصد بذلك نصوص العلماء كما سيأيت بيانه يف التأصيل هلذه الن3لوجود النص فيه ،

 في النازلةالتكييف الفقهي وأساسه:

نقوالت العلماء  الشيخ عاجل املسألة حتاكما لقواعد املعامالت وهلذا جنده ، يعتمد على 
على أصل البيع وما من تلك الشروط ما يؤثريف البيع ، الربا وباب نص خمتصر خليل يف باب ك

.177خليل بن إسحاق ، خمتصر خليل ، مصدر سابق ، ص -1
.376/ 4أنظر احلطاب ، مواهب اجلليل ، مصدر سابق ، - 2
.223-222أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 3
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، وكنصوص منتخب األحكام 1اليؤثر ، وشراح خليل ، كشرح العالمة اجلزوىل التواتى عليه 
ا يف تكييف النازلة هذه  .وقوانني ابن جزى إىل غري ذلك من مصادر الفقه املالكى الىت استعان 

: على ما يلي مؤسس والناظر حلاصل جوابه جيده 

الشرط الواقع من البائع : التصرف ، وقد عرب عن ذلك بقوله حرية قتضيه من تقاعدة البيع وما -
فال ألن أصل البيع تصرف املشرتي فيما اشرتاه من غري حتجري و يسمى حتجريا مناقضا للمقصود ، 

هذا خلفيته تنبين  ، وكل 2عليه إال بدليل من الشارع صلى اهللا عليه وسلم أو مجع األمة رحيج
ذا ه، وما ذهب إليه الشيخ 3أيوىف به أوال ؟اشرتاط ما اليفيد : املختلف فيها قاعدة العلى 

.على اعتبار أن الشرط الذي اليفيد يف العقود اليوىف به واليفيد مسلكه ووجهته 
ومن تطبيقات هذه القاعدة من باع سلعة واشرتط على مشرتيها أال بيعها فشرطه باطل ألنه 
من التحجري على الناس يف أمالكهم فهو شرط معلق على فاسد واملعلق على فاسد يبطل ببطالن 

.، كما هو موحى كالم الشيخ يف عني النازلة 4ما علق عليه 
نصوص مصادر املذهب ، فقد نقل هلذا التفصيل والتأصيل جبواز الشرط يف ما فيه أجل مبا جاء -

قال ذلك بواسطة احلطاب ، شارح خليل ،  وما، نا، منتخب األحكاميف مصنف ابن أيب زمنني 
سئل مالك عن رجل باع عبدا أوغريه وشرط على املبتاع وحاصله ، جاء يف نص العتبية أيضا ، 

البأس بذلك إلنه مبنزلة الرهن إذا كان : حىت يعطيه الثمن ، قال قوال يعتبوال يهيبيع أنه ال
ومحيل وكشرط رهن : إعطاء الثمن ألجل مسمى ، وما ذكره احلطاب أيضا عند قول خليل 

يف صدر احلديث على هذه إىل ذلك كما سبقت اإلشارة 5وأجل ولوغاب وتؤولت خبالفه
.هذهعني النازلةمن اجلزئية 

.رفوف خزائن توات منمل نقف على هذا الشرح فيما اطلعنا عليه - 1
.223- 222أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص -2
ص  1واملنجور ، شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب مصدر سابق ، ج . 417، ص 877املقري ، القواعد ، مصدر سابق ، ق رقم أنظر - 3

419-420.
.177-174أنظر التسويل ، تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية ، مصدر سابق ، ص - 4
.177خليل بن إسحاق ، خمتصر خليل ، مصدر سابق ، ص -5
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.بيع البون: الفرع الثالث 

ما أريد به الفضل معان عدة ،من بانه يبينه ، وله ،يف االستعمال اللغوياملراد مبصطلح البون 
كما يطلق على التباعد بني شيئني ، فيقال بينهما بون ، تباعد1يطلق على الفضل واملزيةواملزية ، 

أشار إليه الشيخ رمحه اهللا أثناء حوصلته اجلواب يف ، مبعىن الفضل واملزية وهذا التعريف اللغوي 
: شكل منظوم كعادته قائال 

2فراسْ طالعُه جتدُه مُ لِ ضْ ُفسِّرا    بالفَ وناً اللغة بُ نجدِ يف مُ 

مما كان معروفا يف ذلك الزمن حسب ما أخربنا به ممن أجرينا معه ومفهومه يف االصطالح احمللي 
ع سليبيع اليف القدمي كان - اإلدارة –كم الفرنسي ا احل: ، فقال العاممقابلة لتحديد مفهومه
على أن يلتزم ، لسلعة ما ذو قيمة مالية حمددة -ورقة كسند -يف شكل بون ، واألقوات بعد ختزينها 

.3معلومة سلعة لحامللتلك القيمة بدفعأومن هو قائم على مستودع السلع رُ جَ املتْ 

وامليزة احلاصلة فيها حصول صاحبها على الفوز بشراء السلعة ، الىت التدفع من القائم على 
مستودع السلع إال ملن ميلك هذا الوصل ، كما أنه يعطى لعامة الناس مبقابل ، قد يدفع هبة بدون 

، كما أن "احلاكم " مقابل لبعض من الناس الذين كانوا يقدمون خدمة ما لصاحب اخلزينةآنذاك 
حتديد حيث وجعلها يف متناول عامة الناس منوفرة السلعة التيسري فيه على الناس آت من حيث 

الذين ما جيعلها يف منأى عن املضاربة ورفع السعر لو صارت إىل أيدي التجار من قبل احلاكم هامثن
.وقد اليهمهم سوى ما يكسبونه من أرباح مستغلني الطلب يرفعون السعر 

: ، ملا قال آت من اجلهة املناحة كون البون فضال الشيخ رمحه اهللا  قد أكد و 

.7978/ 1أنظر مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ، مصدر سابق ، - 1
.237جلواهر ، مصدر سابق ، ص ا- 2
حفيد الشيخ ، اإلمام حممد مبدويب  ، القيم على خزانة املخطوط ببىن تامر ،  أدرار ، بتاريخ مقابلة أجريتها مع مفهوم أخذته من - 3

"  .املدرسة الدينية " د بدار القراءة  15:35: م يف الساعة 27/12/2014



من نوازل الشيخ عبد الكريم البلبالي" لفقه المعامالت المالية  " تطبيقـات أصول االستنباط  : الفصل الخامس

276

ارَ وَ الْ رِ ائِ سَ سر لِ يَ اء مُ ا            جَ رَ مَ األُ ريِ ن أمَ مِ لٌ ضْ فَ ونُ بُ الْ وَ 

1ا رَ جَ أْ تَ اسْ هِ يْ لَ عَ نْ مَ يهِ فِ اغَ زَ را        وَ وفِ ى مُ تَ أَ تِ قْ وَ الْ مِ اكِ حَ عن ْ 

أن يبيعه ن أعطى لهيظهر ملوقدأخذ قيمة ذلك سلعة ، حلامله ق حيهو يف الواقع جمرد سند أيضا 
.أو أكثر أو أقل القيمةبنفس 

آنذاك تواتاوهي نازلة من النوازل اليت أحدثها الواقع يف التعامالت املالية املعاصرة الذي شهد
.، بعد دخول االستعمار 

، جوابكم سددكم اهللا ا، بعد التحية وتوابعهخمتصرا وحاصل السؤال الذي ورد على الشيخ 
وأخذها أذرع كتانا ، فباعها قبل رؤيتها ن البون املعلوم عدة ُ نَ خرجت له على سَ للصواب عن نازلة منْ 

الكتان ورضى املشرتى بأى لون من يعىن دراهم معلومة العدد ، من بائعها ليتمسك بفائدة فقط ، 
ا السعر الذي خيرج به فهل هذه املعاملة للبائع ، كما رضى بخرج يف البون  جائزة أم ال ؟ عقد

.أهـ خمتصرا أجيبوا مأجورين من رب العاملني

فاسدة ، ذه الصيغة ، أن املعاملة الذي فصله نثرا وحوصله نظما وجاء اجلواب من قبل الشيخ 
2ته والكشف عليه إال أثناء استالم املثمون ، واجلهل أيضا باملثمونتم معرفتللجهل بالثمن الذي ال

املشكلة ، من املواصفات احملددة فقها اخل ..الذي اليعرف ملشرتى البون من حيث العني والوصف 
.ستالم الازمنإال ملاهية عقد البيع 

تاملسألة مما عرفيتضح أن ، على من يرى غري ذلك من الشيخ وحسب طول النفس والرد 
قواعد املعامالت بني املتعاملني يف املسألة آنذاك على ترك ذلك األثر، حملوارة الفقهيةاألخذ والرد وا

:مطلعها قوله حيوصل اجلواب يف ثالثني بيتا ، الشيخيف توات ، ما جعل

راهَ ظَ ونٍ بُ نْ عَ مْ كُ وابُ جَ لْ را         وقُ هَ تَـ ابْـ ومِ لُ العُ ِيف نْ مَ ىلعَ مٌ َال سَ 

.237أنظر اجلواهر ، ص - 1
.236-235مصدر سابق ، أنظر اجلواهر ، - 2
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ارَ يُـ نْ أَ لَ بْ قَـ وَ هِ ياضِ تِ اقْ لَ بْ قَـ ا      رـَ الشوَ نهُ مِ عُ بيَ الْ وزُ جيَُ لْ هَ فَـ 

ارَ هَ ظْ تَ سْ مُ ا الْ يَ ضَ تَ ارْ انِ عَ ائِ بَ الْ وَ ا    رَ َـ تشْ مُ لْ لِ نٍ مثََ رِ دْ قَ لِ هْ جَ عْ مَ 

: إىل قوله 
.اخل...1ادرَ صَ نْ ا مَ شَ ا تَ مَّ عَ لْ سَ ى وَ أخِ را  واْلمِ نكَ ى عَ غَ الْ يلَ بَ سَ كْ رُ اتْـ وَ 

التكييف الفقهي وأساسه في النازلة:

ذا الشكل ،اقف الو  ما يقف علىوإمنا على نصوص الفقهاء قدميا ، قد الجيد املسألة مطروحة 
ا مع االختالف ، وذلك يف الفروع املندرجة حتت قاعدة  2ما جيوز بيعه قبل قبضه وما الجيوز ، يقار

أوالربوي منه فقط أم املكيل واملوزون ، أم املكيل واملوزون واملعدود ، أم  ، عموم الطعام يدخل فهل 
.كل شيء طعاما أوغريه ، أم يف كل شيء منقول ؟ 

قول أيب هريرةيف من ذلك ما وردكاك ، مصطلح الصِّ يف املوضوع تستعملالقدميةاملصادر
عن بيع الطعام حىت يستوىفصلى اهللا عليه وسلم ى رسول اهللاوقد أحللت بيع الصكاك [ : ملروان 
.3احلديث  ...] 

، مفرده صك ، جيمع على صكاك وصكوك ، وهو من الضرب ، يف اللغة والصكوك 
الورقة املكتوبة بدين ، خترج من وىل األمر بالرزق ملستحقيه من طعام " يراد بهفقهياالستعمال الويف 

م ،  ومن التعريفات من خصصت  ذلك بالطعا، 4أوغريه ، فيبيعها صاحبها قبل ان يقبض الشيء 
.5" ستحقيه الورقة الىت يكتب فيها من وىل األمر برزق من الطعام مل" : كما جاء يف املفهوم اآليت 

حاصله اجلواز ، إن تعلق البيع واخلالف واقع بني الفقهاء يف جواز هذه املعاملة من عدمها ، 
، فاألول مل يشرت وإمنا استحقه فضال من وىل األمر ، األول إذ النهي حاصل على الثاين الين ،بالثا

.237–236اجلواهر ، مصدر سابق ،  أنظر -1
وما بعدها 280، ص 8أنظر القرايف ، الفروق ، مصدر سابق ، ج - 2
.168، ص 10هـ دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، ج 1392، 2أنظر النووى ، شرح مسلم ، ط - 3
.171، ص 10، املصدر السابق ، ج النووى و ، . 183، ص 8أنظر ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ج - 4
45، ص 5م ،  مؤسسة املعارف ، بريوت ، لبنان ، ج ، 2009هـ 1430، 1احلبيب بن طاهر ، الفقه املالكي وأدلته  ، ط  - 5
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وحمل املنع إن اشرتاه بائعه بكيل أووزن أوعد ، وإما " وهو ما يفسر ضمنه سياق املنع الوارد يف قوهلم 
.1"  إن أخذه جزافا جاز بيعه قبل قبضه 

فهل النازلة هذه تندرج حتت هذا األصل ليتم تكييفها ضمنه أم ال ؟ 
،املشار إليها الصكاك معاملة بيع ت عها ملدى توفر مواصفاحيتم األمر أن خنضولبيان ذلك

ا دينا من قبل املانح ، كاك لعل من أهم مواصفات تلك الصِّ ف فيها لتخصيص اأن إىل جانب كو
والوصف املبني غري معلومني يف مثل هذا النوع من الثمنحيمل كمية من الطعام أوغريه معلوما ، لكن 

يشري أثناء التأصيلالجند الشيخ ،كماما جيعلهما مفرتقتني البونات الذي تتحدث عنه نازلة الشيخ 
بيع الطعام قبل قبضه ، لغياب املعلومية ، كما أنه مل يفصل يف من حيق له البيع من عدمه قاعدة إىل

، فاتضح أن العالقة لبيع شرتي ، املالك بالشراء امل–أم الثاين –صاحب البون –أى املالك األول 
ذه املسألة بيع البون الصكاك املعروف  -واهللا أعلم- ولذا أدخلها يف مسألة الغرر يف البيع قدميا 

بتحكيمها إىل قواعد وأصول باب البيع ، فسادعليها بالالىت حكمذه النازلة أدرج رمحه اهللا ه
.من خالل اإلحالة على خمتصر خليل وشرحه الكبريوهذا ظاهر يف األلفاظ املستعملة 

قاعدة البيع يف املعامالت وما يقتضيه من توفر أركانه من معرفة الثمن واملثمن والتأصيل ينطلق من 
لوقوع : مما الجمال للجهل فيه املؤد إىل النزاع والشقاق غالبا مما يدخل ضمن ربا البيوع احملرم ، قائال 

المه مبا شرح به الدردير نص اجلهل يف املثمون والثمن ومها من مفسدات البيع ، مث قوى ودلل على ك
يف نازلة البيع كما هو مالحظخمتصر خليل  ، كأن يقول مثال ، بعتك مبا يظهر بني الناس اليوم ،  

.2على البون

ذا النوع اصحان، وختم اجلواب بنصيحة كمخرج للمشكل  أن -البون–احملتاجني للتعامل 
للثمن واملثمن الزمة وإال بيع البتإلن املعلومية يف- بيع البت ، اخليار العلى بيع يتعاقدوا على 

.231، ص5أنظر احلبيب بن طاهر ، الفقه املالكي ، املصدر السابق ، ج  -1
.236اجلواهر ، مصدر سابق ، ص -2
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قائال ، - وبعد االطالع هو باخليار ،خبالف بيع اخليار فيجوز ولو مع جهل املشرتي، فسد البيع 
.1لكن ينبغي ملن اضطر ملثل هذا أن يبيع باخليار ليتوصل ملراده بوجه جائز يف الشرع : قلت 

الكيل فيما شأنه الوزن أوالعكساعتبار : الفرع الرابع 

هذه القضية مل ترد يف شكل سؤال موجه للشيخ ، وإمنا هي نصيحة من الشيخ قدمها للمجتمع 
بعض السلع العادة فيها الكيل تالتوايت ، ملا رأى بداية التهاون يف ضبط الوزن والكيل ، حبيث صار 

هنا لبيان الواقع ، وإن مل يرد السؤال عنها صراحة هذه املسألة توزن والعكس أيضا ، وحنن ندرج
، وحبكم مسؤوليته بني احلكم بيانا ممزوجا بالنصيحة متجليا يف لحة تتطلب البيانملكنها كانت نازلة 

إين لكم ناصح : وختمها بقوله .....براعة االستهالل اليت قال فيها احلمد هللا اآلمر بأكل احلالل 
ما شأنهيحكم اختالف املعيار الشرعي فمسألةعاجلت يف غالبها يحة والنص، أمني ونذير مبني 

.كما متت اإلشارة الوزن  أو الكيل 

احلكم يف ما العادة فيه الوزن أو الكيل بقاؤه على ذلك ، واحلل فيما تعذر يف رمحه اهللا أن وقد بني 
ومن الربا اعتبار الوزن فيما : ، قائال زاف مكيال أوموزونا أومعدودا أن يتعامل فيها على اجلالتعامل 

شأنه الكيل أواعتبار الكيل فيما شأنه الوزن فلكل شيء معيار وأما املعدود فمعياره العد مث يدلل على 
.3بامليزان زمن الثمار 2بيع النقر بتوات من هذه املخالفة ومما حدث يف هذا الزمان 

.236سابق ، ص الصدر املاجلواهر ، - 1
.واملراد به التمرة اليت بدا فيها الصالح ، نصفها متر والنصف اآلخر بلح -2
.225-224أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 3
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، وأن فيما شأنه أن يكال أويوزن يف باب الربا على معيار الوزن والكيل فقهاء املالكية حتدث 
واعتربت املماثلة " : ه اهللا رمحيوجد معيار شرعي فبالعادة ، قال خليل القاعدة يف ذلك للشرع فإن مل

.1حترية لكثرتهفإن عسر الوزن جاز التحري إن مل يقدر على ، مبعيار الشرع وإال فبالعادة 

وشروحه كشرح وانطالقا من هذا كان الشيخ أثناء االستدالل والتوجيه حييل إىل خمتصر خليل 
عادة يف ونوازل األجوبة الفالنية ، متاشيا مع ما اقتضته الخمتصر خليل  للزجالوي ، يف باب الربا ، 

. توات يف ما يوزن أويكال 

اعتمادا ىف املكيل واملوزون لعدم جواز اخلروج على املعايري الشرعية رمحه اهللا ، وقد أصل الشيخ 
ودليل عدم اجلواز يف التمر والزرع : على أصل العرف ، الذي عرب عنه بالعادة ، قال رمحه اهللا 

هي الكيل يف بالدنا التواتية ، معتربا اخلروج على ذلك ابتداع للخروج عن العادة املعروفة فيهما اليت
ن مشريا إىل النصوص الىت ترد احملدثات يف الدين ، وحتمل املسؤولية للمحدث من حيث يف الدي

2.حلقوق الوزر 

نتيجة مربر التحول إىل الكيل فيما شأنه الوزن والعكس تغري ، إن : ويف األخري ميكن القول 
تمع لتحول الذي شهده ل ما أحدثه وم مشأن ع، اإللكرتونيةالتوايت بظهور أدوات الوزن اليدوية أو ا

ما جعل العرف يتحول مما من شأنه ، م 20هـ 14حول الذي حصل على عصر الشيخ إبان القرن الت
على حاصل ما جيعل االعرتاضوهو الكيل أوالوزن ، باق يل إىل امليزان ، لكن أصل الضبط الك

.-أعلم تعاىل واهللا –واملكان األحكام تتغري بتغري الزمان ألن ، هذا التوجه الشيخ رمحه اهللا يف 

85، ص 03والصاوي ، بلغة السالك ألقرب املسالك ، ط در ، دس ، دار املعارف  ج .174أنظر خليل يف خمتصره ، مصدر سابق ، ص - 1
.229-228أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 2
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مسائل اإلجارة : المطلب الثاني 

تعريف اإلجارة 

1جلزاء على العمل ، ومنه األجري، أهل الشام واحلجاز ، من األجر لغة بالكسر اإلجارة : لغة -أ  

ناشيء عنها بيع منفعة ما أمكن نقله غري سفينة والحيوان اليعقل بعوض غري " ، اصطالحا-ب 
.2"بعضه يتبعض بتبعيضها 

ا هنا وردت يف نص املؤلف بلفظ اإلجارة ولذا أدرجناها حتت هذا إن املسائل الفرعية املستشهد 
ا معامالت تدخل ضمن باب الكراء  املسمى الذي اليراع الفرق بني لفظ اإلجارة والكراء ، والواقع أ

صطالح تعريفات واستعماالت احسب ، وما الميكن نقله اليعقل عقود منافع على مافهي،
وهو، عتبار تسمية تلك املعاملة إجارة وهي ضمن الكراء أو العكس إطالقا جمازياان أإال ،املذهب

والشيخ رمحه اهللا حنا هذا املنحى فاإلجارة مستساغ شائع لدى الفقهاء باعتبار أن أحكامها واحدة ، 
.3"متليك منافع املباحات مدة معلومة بعوض " واحد يف املعىن الذي يعىن شيءوالكراء 

بيع منفعة ما أمكن نقله غري سفينة والحيوان "اإلجارة : قال ابن عرفة رمحه اهللا مفرقا بني اللفظني 
فتمليك منافع اآلدمى وما ينقل غري ،4" اليعقل بعوض غري ناشيء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها 

الينقل كالدور وما ينقل كالسفن السفن واحليوان يعد من قبيل اإلجارة ، بينما العقد على منافع ما
، واحليوان كراء ، وهلذا عرب ابن عرفة يف احلدود بصيغة خمتلفة للكراء تفريقا بينه وبني لفظ اإلجارة 

بيع منفعة ما الميكن نقله ، وبيع منفعة ما أمكن " بأنه ،رضني كراء الدور واألقال يف حتديد مفهوم  ف
.5"نقله من جارية ببحر 

.9–8أنظر مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ، مصدر سابق ، ج     ص - 1
.516، ص 2أنظر الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ،مصدر سابق ، ج - 2
.2/ 1أنظر الشرح الكبري ،  عرفة  الدسوقي ، مصدر سابق ،  - 3
.516/ 2ابن عرفة ، شرح حدود ابن عرفة للرصاع  ، مصدر سابق ، ج  - 4
.524، ص ،2سابق ، ج  صدر مابن عرفة ، شرح حدود ابن عرفة للرصاع  ، - 5
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ببني تامر إجارة: الفرع األول 

ها أن مفادفحاول أن يدىل فيها برأيه ، ، مبحل إقامة الشيخ هـ 1371سنة هذه النازلة وقعت 
أحد السكان تعاقد مع صاحبه على أن يتوىل خدمة متاعه ، ويقضى مئاربه ، واستمرا على هذا 

هذه ، فما حكم واآلن تفارقا احلال كاألخ مع أخيه يأكالن ويشربان ويلبسان بناتج اخلدمة ، 
اإلجارة ؟ 

ا إجارة فاسدة فظهر يل يف هذه املعاملة : ولهقحاصل بعد صياغته وتصويره السابق فأجاب  إ
.1يف مجيع ما صرفه –األجري –يلزم فيها أجرة املثل وحماسبته 

 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

أركانا وشروطا وقد حدد الفقهاء لصحتها ،اإلجارةالشيخ رمحه اهللا أدرج املسألة ضمن فروع باب 
ا مصادر الفقه ...، وتفسخ بوجود عيب أوذهاب حمل املنفعة ،  اخل من األحكام الىت تكفلت ببيا

.النظري 

إن وافقت الشروط اعتربت صحيحة وإال فهى فاسدة ، لكن اإلشكال يف بنيأمرها هذه واملعاملة 
استوفيت كما احلال يف عني النازلة ، واملنفعة قد خالف القواعد ، على حالة جريان اإلجارة ووقوعها 

.ما احلل ؟ ف

فإذا وقع الكراء رة املثل ، جأإىل يصار وذلك بأن ، هنا يوجهون األمر وحيلون املشكلالفقهاء 
رجع إىل  –مما يعرب عنه بالفوات –واإلجارة مثال فاسدين فسخا ، فإن كانت املنفعة قد استوفيت 

.2كراء املثل أو أجرة املثل 

ا إجارة : حكم الشيخ ملا قال -قواعد الباب –وتطبيقا هلذا األصل  فظهر يل يف هذه املعاملة إ

.244-243، ص أنظر اجلواهر ، مصدر سابق - 1
.433مصدر سابق ، ص القوانني الفقهية ، أنظر ابن اجلوزي ، - 2
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1فاسدة ، يلزم فيها إجارة املثل ، وحماسبته األجري يف مجيع ما صرف يف هذه املدة الواقعة قبل الفسخ 

، الذي أشاريف مسائل الشركة وقد دلل لذلك مبا جاء ىف نوازل الشيخ عبد الرمحان بن عمر التنالين 
تتعلق خبدمة ابن األخت مع خاله وعيشه معه من ناتج سألة يف مفيما يشبه إليه بلفظ بنوازل جدنا 

اخلدمة فهل ما يقدم من اخلال البن األخت مقابل اخلدمة يف شكل تربع صحيح مقبول يدخل يف 
وإما إن كان تربع اخلال عن ...: وحاصل نص هذه املسألة ، مسمى اإلجارة الصحيحة أم الفاسدة 

ابن أخته مكافأة له على خدمته الىت يرجتيها منه فهي إجارة فاسدة وليس له إال أجرة املثل فيما مضى 
.2واهللا أعلم واملال مرياث 

إجارة خروف بالربع : الفرع الثاني 

ن مسائل عدة مْ ضِ ،عبد اهللا البلبايل ، سؤال موجه منه لشيخه هذه النازلة جاءت يف شكل 
واجرا آلخر خروفا بالربع واآلن أراد ربه إخراجه ودفع قيمة الربع لألجري ، وقال ونصه ، ورجل كان مُ 

األجري ما نأخذه إال حلما بل نأخذ من كل جزء من أجزاء اخلروف ، ويعىن من حلم وشحم وغريه ، 
.هل له ذلك أم ال ؟ 

فإن يمة بالربع 3وأما الذي شد: جدا من قبل شيخه ، وهو قوله اجاء مقتضباجلواب ونص 
ا فله قيمة ربعه  ا حيا ا أراد ذحبها فله أخذ نصيبه حلما ، وإن أراد ر .4كان ر

 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

إىل الشروط ، الىت قد تدخل يف أى معاملة ااملسألة هذه مكيفة ضمن مسائل الكراء ، ميتد أثره
املوضوعة من قبل الشروط من املسلمون على شروطهم ، لكن ، من املعامالت اعتبارا للقاعدة العامة 

حبسب املوافقة للشروط والضوابط يف املعامالت واملخالفة ، وذلك يعترب ماالا نهما يعترب وماملتعاقدين 

.243، ص أنظر اجلواهر ، املصدر السابق- 1
.243اجلواهر ، املصدر السابق ، ص أنظر - 2
ا ، والشد اإلمساك حبكم أنالتفاهم أو الالشد املقصود به - 3 . مما يقتضيه العرف التواتى القائم على علفها وما تبع ذلك هو عنده و الدابة تعاقد مع ر
.193–191هر ، مصر سابق ، ص ااجلو -4
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الربع –اشرتاط األجري على رب اخلروف أخذ قسطه املتفق عليه يف، والشرط يف عني النازلة ورد، 
ا – .قيمة  الله أن يدفع حلما ، ومن مجيع أجزاء الشاة ، بينما أراد ر

بالذبح حىت يدفع له أن الشرط من قبل األجري وفحواه ونص اجلواب الذي جاء خمتصرا جدا ، 
لألجري لها أن يذحبه و روف ، فب اخلغبة ر ألمر راجع لر وإمنا اقسطه حلما الجيب توفيته على املالك ، 

وفحوى ما أسس .حصته قيمة طاملا مل حيدد الربع باللحم أوبغريه الربع ، وإن مل يرد الذبح ، أعطاه 
ألصل الباب يف أن املالك له حرية التصرف ، والشرط الىت عليه اجلواب وإن مل يرد صرحيا مرده 

ومع ما جاء يف اجلواب ، ، اليقتضيه العقد أويأتى على خالف مقتضاه يعد الغيا الجيب الوفاء به 
يقال األمر يف هذه املسائل حيدده العرف هل الربع املراد به عرفا يدفع حلما من الشاة ملا تذبح أو 

واهللا –ملعاوضات ، ويكون هو املخرج الفاصل للنزاع املتوقع بني املتعاقدين اخل من ا..قيمته نقدا 
.-أعلم 

إجارة حمار بالربع : الث الفرع الث

اجرا آلخر محارا وَّ ورجال كان مُ : ، قائال هُ يخَ شَ كسابقه ورد ضمن ما سأل عنههنا  نص السؤال 
، وادعى -الفرع السابق –أراد رب اخلروف مع صاحبه مابالربع أيضا واآلن أراد أن يفعل معه مثل 

يمة آلخر كان يأخذها حني يريدها ويدفع لصاحبه قيمة نصيبه ومل ينازعه ،  عادة وهي أن من واجر 
وقال له صاحبه ما نقعد إال شريكا معك أومع من اشرتى منك إن بعته ألحد ، هل له ذلك أم ال 

.إلنه شريك ؟ 

نقل اقتضاب حيتاج معه على هذه املسألة مقتضب جدا ، إن ملن شيخه جاء ونص اجلواب م
.1وأما احلمار فال خيرج إال برضاه : للبيان ، وهو قوله 

.193–191اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 1
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النص منه على عدم خروجه إال بطريقة ترضى املالك معناه عدم مع ما ورد من االقتضاب لكن 
اعتبار شرطية األجري من كونه يستمر شريكا مع ربه أومع من يبيعه املالك الدابة ،وهو أمر نابع من 
عدم صحة تقييد املالك يف ملكه كما متت اإلشارة يف الفرع السابق ، والشفعة حسب قواعد املذهب 

.1ة ، إذ الشفعة يف احليوان عند  مجهور الفقهاءذه الصورة غري معترب 
مسائل الكراء : المطلب الثالث 

ا  سبق مفهوم الكراء يف مسائل اإلجارة مما مثلنا له سابقا ، ومنثل لبعض مسائله وواقع مرتكزا
:  ، موضحني ذلك عرب الفروع اآلتية عند الشيخ املتعلقة بأصول االستنباط 

.)الخماسة (كراء األرض بجزء مما يخرج منها : الفرع األول 

هذه املسألة ذكرها الشيخ ضمن االستدالل ملسائل الكراء ومل يفردها ، وحنن خنصصها بالذكر 
ا من املسائل اخلاصة اليت خالف فيها علماء توات مشهور املذهب  الرتباطها بنشاطهم الفالحي و أل

م بصحة املعاملة انطالقا من مدر ، يوم الناس هذا ىل منذ القدمي إاألساس ك اوجرى عمل قضا
.النازلة هذه تتضح عند بيان أساس 

مصطلح طلق عليه يما،املراد بكراء األرض جبزء مما خيرج منها عند فقهاء املذهب املالكي و 
املشهورة َرب يْ الفالح ، وقيل اللفظ مأخوذ من خَ أيار كَّ ألاملشتق لغة من لفظ اخلبري وهو ااملخابرة ،

.2فيهاوقعتألن أول هذه املعاملة ؛ 

أن خيرج أحد املشاركني يف " ولدى من حبث يف تطبيقات أصل ما جرى به العمل أن املعاملة تعين 
زء من الزراعة مجيع ما حيتاج إليه من أرض وبذر وآلة واآلخر عمل يده فقط على أن يكون للعامل ج

.442أنظر ابن اجلوزى ، القوانني الفقهية ، مصدر سابق ، ص كمثال على ذلك ، - 1
.42/ 6م دار ابن اهليثم ، القاهرة ،  2003، 1الرمحان عادل ، ط النووي ، شرح صحيح مسلم ، حتقيق عبد - 2
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الذي أعطى األرض والبذر واآللة ما بقى من حمصول ما جتمع من الغلة الزرع كاخلمس مثال ولآلخر 
1.

ا وضحوإن غاب على هذا التعريف الضبط والتحديد إال أنه  .املعاملة وأركا

كراء " الفقهيأن يراد باملعاملة يف االصطالح ، من بني ما ذكرولعل التعريف املختار لدينا 
.للعامل مقابل العمل أجرة مما هو منتوج هلا األرض صاحب أن يؤدى ب2" األرض مبا خيرج منها 

اجلنان –، فيقال للذي يعمل يف األرض ْخلماسةمصطلح حمليا ويستعمل أهل توات هلذه املعاملة 
فقط وما تبع ذلك من ماء فدوره ينصب على العمل ، مخَّاسااخلمس ، وهو مقابل جزء من الغلة –

فقد ، وإال على الغالب العريف انصب الفقارة والزريعة على املالك ، ولعل حتديد اخلمس يف املفهوم
.يتغري حسب االتفاق بينهما ما جيعل املقابل يكون التعاقد على النصف أوغريه 

حب األرض بستانه وذلك بأن يسقى صا، اخلرَّاس كما يطلقون إزاء هذا اللفظ حمليا مصطلح
مترا أوزرعا ، أو مبقدار معني من ماء الفقارة ألحد اخلواص ، على أن يدفع له جزءا من غلة البستان 

تكون األرض واملاء للمالك األصلي ، والعامل عليه البذر واآللة إضافة إىل العمل ، واملقدار احملدد 
. رة اليت ينتمي إليها ذلك املاء حيدده العرف ، على أساس قوة املاء أو ضعفه يف تلك الفقا

، وذلك بني املصطلحني املؤلف وقد مت تعريف املصطلحني يف مؤلف اللهجة التواتية اجلزائرية مفرقا 
، بينما بح يسمى بالكراي حديثا واألرض وهو من أصأبأن يراد باخلرَّاس من يتوىل استئجار املاء 

.3ر املاء واألرض مقابل مخس احملصول اس على من يتوىل استئجامَّ يطلق مصطلح اخلَ 

ا العطف ال رَّاس يف تعريف املصدر املذكور أريدالواردة يف مفهوم مصطلح اخلولعل أداة أو
.  -واهللا أعلم –التنويع ، إْذ الخراسة لألرض وحدها 

ملغربية ام ، اللجنة املشرتكة إلحياء الرتاث اإلسالمي بني اململكة 1984هـ 1404اجليدي ، العرف والعمل يف املذهب املالكي ، ط  ، در ، -1
.477وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة ، ص 

.539/ 1مصدر سابق الشرح الكبري ، الدسوقي ، - 2
.328، ص1ج أنظر أمحد جعفري ، اللهجة التواتية اجلزائرية ، مصدر سابق ، - 3
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وقع اخلالف فيها داخل ، بشكل عام كراء األرض بضروب الطعام ومما خيرج منها ،  هذه واملعاملة 
مما عليه مجهور أصحاب مالك  ، إذ ، املشهور فيه عدم اجلواز بني جميز ومانع املالكي املذهب 

، األرض تكرى بالعروض والعني وغريمها غري الطعام كان مما تنبته كاحلنطة ومما التنبته كالعسل 
قال الشيخ خليل عاطفا على صور فساد 1وكذلك ما تنبته ولو مل يكن طعاما كالقطن والكتان 

.2" وكراء أرض بطعام أومبا تنبته إال كخشب " اإلجارة 

كل ضروب الطعام الجيوز أن تكرى به سواء أكان مما خيرج منها أم ال ،  وهو وهناك من يرى أن
ه يف ذلك مذهب ابن القاسم وغريه من أصحابه ، حاشى املغرية املخزومي ، فقد اختلفت الرواية عن

3.

، عدالتهاعترب فاعل ذلك مع العلم بعدم اجلواز جمروحا يف وبناء على وجهة حرمة هذه املعاملة 
.4هوالطعام الذي اكرتى به األرض الحيل أكله وال شرائ

، مؤلف رفع االلتباس يف شركة اخلماس ، للشيخ أبوعلي ختصصت يف املوضوعومن املصادر اليت 
ا ، اعتمدت مصادر 1140احلسن بن رحال بن أمحد املعداين ت  هـ وهي رسالة مفيدة يف با

.5املعرب املذهب كالتبصرة واجلامع ، وفتاوى الربزيل واملعيار 

: راجع إىل ما يلي أخرين ،عند املتقدمني واملتهذه املعاملةالوارد يفوالرتدد وحاصل اإلشكال 

ا ملعاملة الشركة أو لإلجارة ، ل- عدم توفر شروط الرتدد احلاصل فيها حبيث مل تتمحض أكو
ا إجارة ، ونظرا لواقع ها ـــــــــــالصحة لواحدة منها ، فلهذا جند ابن القاسم وتبعه ابن حبيب يف أ

-

.151-150أنظر احلارث  اخلشين ، املصدر السابق ، ص - 1
.241خليل ، املختصر ، مصدر سابق ، ص أنظر - 2
151- 150اإلمام مالك ، مصدر سابق ، ص ، أصول الفتيا يف الفقه على مذهبأنظر احلارث  اخلشين- 3
.833/ 2أنظر ابن شاس ، عقد اجلواهر الثمينة ، - 4
ها مركز الدراسات واألحباث للرابطة احملمدية للعلماء م ، نشر 2012هـ 1433سنة وىل أالرسالة حققت من قبل رشيد قباظ ، وطبعت طبعة - 5

.ألقصى باملغرب ا
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ا شركة فأجازها - .1منعاها ، بينما ذهب اإلمام سحنون إىل كو
.2حصلت جائحة باملنتوج كاجلهل والغرر لوخمالفتها لقواعد املعامالت ،  -

عمال مبا جرى به العمل ، املذهب مشهور على خالف يف املسألة منحىً اختذوالشيخ رمحه 
، وهي مسألة من املسائل اليت خالف فيها أهل توات مشهور املذهب  وتعارف عليه القضاة يف توات 

.ذه النازلة لدواع نذكرها أثناء التأصيل هل، كما أشرنا 

حكمها يف سياق مسألة تتعلق بعموم الشركة وإن الشيخ ورد يف هذه املسألة الىت نقل ماوحاصل 
: صه نالفالحى لتوات إىل اليوم ، و وندرجه حلضورها يف الواقعمل تطرح عليه يف شكلها اخلاص 

الذي نقل ذلك بدوره عن ابن يف فصل الكراء 3اعتمادا على ما نقله من التسويل على شرح التحفة
وأما كراء األرض جبزء مما خيرج منها فهو مذهب فيه أحاديث كثرية واملقنع فيها قوي ، وذلك : العريب 

يتصرف فيه جبزء أنا رأينا اهللا تبارك وتعاىل قد أذن ملن له نقد أن يتصرف يف طلب الربح أويعطيه لغريه 
واز أيضا ما ذكره معلوم واألرض مثله ، وإال فأى فرق بينهما وهذا قوى وحنن نفعله ، ومما يدل للج

منه بدا مثل حارث الزرع يستأجر جبزء نوال جيدو يضطر إليه الناس الشعيب وأصبغ من أن مجيع ما
منه والجيد من حيرث له إال بذلك الوجه فأرجوا أن اليكون به بأس ، وهذه الفتوى اعتمدها غري 

.4واحد من املتأخرين

 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

أن املسألة تعرض إليها فقهاء املذهب يف املعامالت وبينوا حكمها إىل أشرنا يف ما مضى 
ا شهدت خالفا بينهم يف ما اليصح أن تكرى به األرض  احتكاما لقواعد املعامالت ، كما أ

.وما يصح 

.405، ص 03أنظر الربزيل ، مسائل األحكام ، مصدر سابق ، ج - 1
.478أنظر اجليدي ، العرف والعمل يف املذهب ملالكي ، مصدر سابق ، ص- 2
.2،310و، 2،271أنظر التسويل ، البهجة يف شرح التحفة ، مصدر سابق ، - 3
.245-244ص اجلواهر ، مصدر سابق ، - 4



من نوازل الشيخ عبد الكريم البلبالي" لفقه المعامالت المالية  " تطبيقـات أصول االستنباط  : الفصل الخامس

289

ام كبيع الثمرة قبل بدو صالحها ، وبيع الطع،  نوعة ربوية ممخامس أمور املعاملة هذه تعد
.1والدين بالدين ، نسيئة والغرر 

رمحه اهللا لوجهة اجلواز متاشيا وما عليه العمل التوايت يف هذه املسألة على الشيخ وقد أسس 
: األصول التالية 

القياسنص -

ونه السنة ، لكسواء ارتبط بالكتاب أوأثناء التدليل للنازلة الشيخ رمحه اهللا مل يصرح بالنص 
واملقنع : وهي قوله إىل النص ظاهرة ، يف النص ، واإلحالة غريه يف هذا املقام عننقله حافظ على ما 

فيها قوي وذلك أنا رأينا اهللا تبارك وتعاىل قد أذن ملن له نقد أن يتصرف يف طلب الربح أويعطيه لغريه 
.2"يتصرف فيه جبزء معلوم 

تعاىل وله ـــــــــــــالدليل ، قإشارة إىل معاملة املضاربة أو القراض الذي مت القياس عليها ، و يف هذاو 
َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْقُصُروا ِمَن الصََّالِة ﴿: ُتْم ِفي اْألَْرِض فـَ وقوله ، اآلية 3﴾..َوِإَذا َضَربـْ

.4﴾اللَّهِ َفْضلِ ِمنْ يـَْبتَـُغونَ اْألَْرضِ ِفيَيْضرِبُونَ َوآَخُرونَ ..﴿:أيضا

تمع العريب قبل اإلسالم  .ر عليها قُ أواملضاربة أو القراض معاملة عرفها ا
سيدناكان[ : قالأنهعنهمااهللارضيعباسابنروىفقد : السنةبكما وردت مشروعيتها

بهينزلوال،حبراً بهيسلكالأنصاحبهعلىاشرتطمضاربةاملالدفعإذااملطلبعبدبنالعباس
اهللاصّلىاهللارسولشرطهفبلغ،ضمنذلكفعلفإن،رطبةكبدذاتدابةبهواليشرتي،وادياً 
.5]فأجازه،وسلمعليه

.539ص1ج الشرح الكبري ،  حاشية الدسوقى علىأنظر - 1
.244اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 2
.101/ النساء - 3
.20/ املدثر - 4
، 11945، والبيهقي يف السنن كتاب القراض ، باب املضارب خيال ، رقم 223ص / 1، مصدر سابق ، ج أخرجه الطرباين يف األوسط - 5
.305، ص 9م بريوت ، لبنان ، ج 1988هـ 1408كذاب ، ط وهو مرتوك  ، اجلارود وبأوقال اهليثمي يف جممع الزوائد فيه ، 231/ 1
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إن علم التوكيل على جتر يف نقد مضروب مسلم جبزء من رحبه" الناظر للقراض الذي يعين و 
كما هو وإن اختلفا يف أمور تفرقهما  شبيهان من حيث العموم جيده ومعاملة املخابرة 1" قدرمها
جريا ، وكل منهما خالف األصل جمهوليشمله العقد على عمل جبزء، فكل أيضا املساقاة يف احلال
.قتضية للجواز مما تعلق باحلاجة ملصلحة املعلى ا
جيوزن معاملة كراء واضحة جعلتهم هنا للقياس توات علماء إن عملية استعمال : جيعلنا نقول ما 

الندارجها حتت هذا وما ذلك إال ، وعرف يف إقليمهم عنهم وشاع اجلواز األرض جبزء مما خيرج منها 
على خالف األصل عهد من الشارع الرتخيص يف معامالت وقد- القياس على القراض –األصل 

، 2كاملزارعة اليت فعلها الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع يهود خيرب مع ما فيها من اجلهل ضرورة  
أشار إليه وهذا مااملستثناة من أصل غري جائز ،3من املعامالت إىل غري ذلك ، واملساقاة والسلم 

: يف املسألة وغريهم الشيخ ملا قال ناقال عن غريه ساريا يف فلكه ، أعىن ما ذهب أهل األندلس 
وذلك أنا رأينا اهللا تبارك وتعاىل قد أذن ملن له نقد أن يتصرف يف طلب الربح أويعطيه لغريه يتصرف 

.4فيه جبزء معلوم واألرض مثله ، وإال فأى فرق بينهما وهذا قوى وحنن نفعله 

ا خولف فيه مماملعدةوالواضح أن علماء توات وافقوا أيضا علماء األندلس يف هذه املسألة ، 
حاضرة تونس اليت أفىت فيها اإلمام الربزيل باجلواز ، علىونفس األمر يصدق، املذهب يف األندلس 

االشرتاط احلاصل يف اخلماسة وإذا كان شريكا ف،شريكااعترب فيه اخلماسراجعا إليه من قول سابق 
.5هلا املفسدوه- مما هو واقع –

كما -آنذاك إْذ هى، ةالتواتيةالفالحاقع معاملة حتمها و ، كراء األرض جبزء مما خيرج منها 
تعد عصب احلياة للفرد التوايت يف منطقة بعيدة مرتامية –متت اإلشارة يف مدخل هذه الدراسة 

ينا التجارة األطراف يعيش أهلها على ما جيود به النشاط الفالحي ، واليوجد غري هذا املورد إذ استثن
.235ص خليل بن إسحاق ، خمتصر خليل ، مصدر سابق ،- 1
.أنظر ، فتح الباري ، كتاب احلرث واملزارعة - 2
.11/ 2أنظر عبد اهللا دراز ، املوافقات يف أصول الشريعة ، مصدر سابق ،  - 3
.244اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 4
.409–406، ص 03أنظر الربزيل ، جامع األحكام ، مصدر سابق ، ج   - 5
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أوتلك احمللية ،اليت التتوفر لعموم القاطنةو صوب دول السودان الغريب من وإىل اإلقليم كاملتحركة 
يعين أن املعامالت املرتبطة بنشاط الفالحة من أهم البسيطة املرتبطة ببعض احلرف اليدوية ، ما

عن معاملة كراء األرض جبزء مما خيرج منها نتساءلمعاش اإلنسان التوايت ، وهذا ما جيعلنا مرتكزات 
تمع التوايت آنذاك  املفضية لإلجارة من معىن اجلهالة حسب قواعد الفقه مع ما فيها اليت شاعت يف ا

هولة  يف ميزان مقاصد حفظ اخللق ذات جيعلها هذا الواقع فهلوعدم متحضها لعقد الشركة ، ، ا
إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل قارلالفتأمهية تضعها يف مرتبة احلاجة 

1يف حتديد معىن احلاجي رمحه اهللا الشاطيب اإلمام احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب كما قال 

تمع يف ضيق وحرج إن مل جتوزحبيث  خصوصا وقد عرفت التجارة اخلارجية من أم ال ؟ ، عاش ا
الضعف واالحنسار لتحويل املستعمر –بعد دخول االستعمار –قليم يف هذه الفرتة إلالسودان إىل ا

قوافل التجارة صوب سواحل غرب إفريقيا ومنها إىل أوربا م 1893سنة بعد احتالل مدينة تنمبكتو 
.، كما سبق بيان ذلك يف الفصل التمهيدي 

جييبنا عنه الشيخ جة ملثل هذه املعاملة املطروح ، حول مستوى ورتبة احلاواجلواب على السؤال 
.رمحه اهللا مما هو مستوحا من تدليله ، كما جتيبنا عنه مصادر نوازل الفتوى التواتية 

ومما يدل للجواز أيضا ما ذكره الشعيب : قال رمحه اهللا ناقال عن اإلمام التسوىل شارح التحفة 
منه بدا مثل حارث الزرع يستأجر جبزء منه والجيد وأصبغ من أن مجيع ما يضطر إليه الناس والجيدون

، وهذه الفتوى اعتمدها غري واحد من من حيرث له إال بذلك الوجه فأرجوا أن اليكون به بأس 
املتأخرين وحملها عندهم وعند ابن سراج إذا دعت الضرورة إىل ذلك ومل جيد يف البلد من يعمل له 

.2باألجر املعلوم 

.10/ 2أنظر الشاطيب ، املوافقات يف أصول الشريعة ، مصدر سابق ،  - 1
.245–244اجلواهر ، مصدر سابق ، ص أنظر - 2
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الشيخ رمحه اهللا نقل هذا ودلل به من دون أن يعتمد سواه ، فمسلكه واضح واملالحظ أن 
مسلك من جوز ذلك انطالقا من الضرورة املؤدية إىل هذا النوع من التعامل مع ما فيه من اجلهالة 

.جهالة مرتخص فيها كالقراض واملساقاة والسلم وغريها من املعامالت 

، - اخلماسة -هذه املعاملة يقولون جبواز  وهممن سبقوات هذا املنحى نفسه الذي جعل علماء ت
ا يف األصل إجارة فاسدة  الضرورة عامة كانت أم منزلة نزلة املورخصت لداع أصل احلاجة مع كو

.1خاصة ، وارتكابا ألخف الضررين أيضا 
ل ، وبعد وحاصل وجه الضرورة واضح كما قرر أحد املعاصرين أثناء حديثه على تطبيقات العم

لكن أجيزت ورخص فيها لضرورة احتياج الناس : " أن حدد وجه االعرتاض على هذه املعاملة قال 
إىل من يعينهم على معاشهم مع انعدام من يواجر على الوجه اجلائز وعدم قدرة السلطة على التدخل 

.2إلرغام الناس على الشركة احلقيقية 
ذا يتضح أن مسلك الشيخ ومن سبقه يف اجلواز تسعه قاعدة احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة  و

ذه القاعدة روعيت من قبلهم والراجعة للشدة الباعثة على 3كانت أو خاصة ، وأن ضوابط األخذ 
ا إذ السبيل الستصالح الفالحة  القول باجلواز وتتعلق بأوساط الناس وجمموعهم ، وتعني األخذ 

تمع آنذاك إ مع مافيها ون، جوازا له مداركه اخلاصة يتقاطعال بالسري حنو اجلواز التواتية عصب ا
ملدارك وغريمها من بالد املغرب –تونس –كاألندلس وإفريقية قيل به يف حواضر علمية من قبلُ 

ما جرى به أصل وإن استعمل كل منهم ال لقوة مذهب حاضرة ما ، خاصة كما اتضح يف التفصيل 
.العمل ىف نازلة احلال 

.أنظر نازلة تضمني اخلماس ، البن أب املزمري - 1
.478أنظر اجليدي ، العرف والعمل يف املذهب املالكي ، مصدر سابق ، ص - 2
.209حممد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، مصدر سابق ، ص - 3
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الصالة غلة موقوف المسجد إلمامة :  الفرع الثاني 

ا  .الضيعة أعطت الغلة تِ لَّ ودخله من أغَ الشيءناتج الغلة املراد 

أواحملبس عليه إما أن يكون على غري معني جلهة من جهات الرب ، كاإلمام يف عني له املوقوف 
، والنظر منصب على القرىب وحصوهلا العلى معني كالفقراء واملساكني النازلة ، وقد يكون على

.احملبس عليه 

ومسألة أخذ األجرة على اإلمامة وقع فيها خالف كبري بني العلماء داخل املذهب وخارجه ، 
ينبوع العني الثرة يف تفريع مسألة اإلمامة " ابن لب مبصنف مساه سعيد وهلذا االختالف خصها 

يف مخس ، قول بالكراهة مطلقا ، وقول باملنع مطلقا ، وغريه حصل األقوال فيها للمذهب " باألجرة 
شأن األذان ، وتعليم الصبيان ، وقول باجلواز يف الفريضة وقول باجلواز مطلقا ، وقول باجلواز نفال 

وقد حتصل من :" النافلة ، وحتصل من مناقشاته بعد بيان نوع مصدر األجرة قائال والكراهة يف 
الكالم السالف أن األجرة من بيت املال أومن األحباس المنع فيها وأن الىت تكون من الناس فيها 

.كل ذلك تأسيسا على أصل استنباطى هو املصلحة شرع اهللا 1"اخلالف وباستباحتها جرى العمل 

من كان يصلى " منها ، وجهت له أسئلة خمتلفة جاء يف سياقؤال الوارد يف عني النازلة والس
تنصبه اجلماعة ها شيء ، هل له أخذ تلك الغلة ولو مل ة ومل يأخذ منلغإماما مبسجد سنني ، وله 

فكان جوابه رمحه اهللا بأن املسجد والغلة مسبلة على ذلك كعادة توات أم ال ؟ إلنه قام بوظيفة 
لإلمام املذكور الغلة املذكورة مدة صالته إماما يف ذلك املسجد ، لقيامه بوظيفة فاستحق الغلة 

.2املمنوحة لتلك الوظيفة 

تمع التواتى أن تتعاقد  وهى مسألة تتعلق مبوضوع اإلجارة ولذا أدرجناها هنا ، فقد عهد ا
–الذرة –مجاعة البلد مع من يؤمهم مدة على أن يأخذ عرفا غلة وقف املسجد من زرع وتافسوت 

، 1ن ، أنظر بن لب أبوسعيد ، ينبوع العني الثرة يف تفريع مسألة اإلمامة باألجرة ، دراسة وحتقيق قطب الريسوين ، ط دار بن حزم بريوت ، لبنا- 1
.وما بعدها 81م ، ص 2005هـ 1426

.195–194اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 2
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، فالتمر وغلة العام عرفا يف البالد التواتية صيفية وشتوية، إىل غري ذلك من احملاصيل مقابل إمامته
والتافسوت صيفية ، والقمح والشعري شتوية ، وما جيمعه زمن كل منهما الحق له حبكم التبع كما 

.1قررت مصادر النوازل احمللية 

 التكييف الفقهى وأساسه في النازلة

الجند استطرادا يف اجلواب هلذه املسألة كعادته وإمنا جوابا مباشرا عار عن اإلحالة ملصدر من 
ذهب إليه وهو جواب شيخه در الفقه الىت اعتاد إحالتنا إليها ، مكتفيا بالتدليل على صحة مامصا

قد سأل شيخه نفس السؤال يوما ، الذي مل يقف على نص يف املسألة لدى املصادر ، كان مبثل هذا 
سبق ، مشريا باختصار إىل أن القول باستحقاق اإلمام للغلة املذكورة ولومل فكان اجلواب مبثل ما

حبس املسجد قد تنصبه مجاعة البلد تقتضيه قواعد املذهب ، ناقال كالم شيخه القائل ، فإن غلة 
وراءه ا بعد ذلك أن اليصلوةاستحقها بقيامه بتلك الوظيفة وال كالم للجماعة فيها ، مث للجماع

أخذ الغلة فيما يستقبل ، هذا هو اجلاري على قواعد املذهب ومل نقف على نص املسألة ومينعوه من 
.2يف هذا الوقت 

تلفه حمار في زرع جنان الغير أحكم ما : الفرع الثالث 

أثناء تـََفلُّت الدابة من حيث احتمال وقوع أثرها يرتبط  بفروع وصور الضمانهذه املسألة 
ذكرت يف نوازل الشيخ ضمن باب اإلجارة واألكرية ، و ، الغري يف مدة الكراءالتعدي على ملك 

.-واهللا أعلم -حبكم احتمال تفلت الدابة أثناء كرائهانعاجلها يف حملها الذي وردت فيهلكن 

مالك ربط محاره ، ونص املسألة يظهر وروده من الشيخ لشيخه ، عبد اهللا البلباىل ، وفحواه 
.فانطلق فأكل زرع غريه فطلب صاحب الزرع الضمان من املالك ؟ -بستان –ه جبنان

.44الغنية ، مصدر سابق ، باب اإلجارة واألكرية وما ضارعهما ص أنظر عبد الرمحان وعبد العزيز البلبايل ،  - 1
.195–194صدر سابق ، ص ماجلواهر ، - 2
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وبعد ، احلمار الذي ربطه مالكه يف " : بعد التحية والسالم ، قائال ، وننقل فحوى جوابه
الضمان فيه ، قائال بعد نقل األدلة ، جنانه وانطلق فأكل زرع غريه وطلب من مالكه الضمان دليله 

تفهم منه عدم –ما نقله عن الشيخ سيدي حممد القاضى –قلت إذا تأملت جواب القابسي واملفيد 
.1ضمان مالك احلمار ما تلفه محاره 

 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

معان عدة ، منها ، الذي يعىن يف اللغة املسألة هذه مت التحكيم فيها لقواعد وفروع باب الضمان 
الكفالة والوديعة والغرم ، فالضمني الكفيل ، يقال ضمنه أياه كفله ، وضمن الشيء أودعه أياه كما 

، ، وهو املراد هنا 2يودع املتاع الوعاء وامليت القرب ، وضمنته الشيئ تضمينا فتضمنه عىن مثل غرمته 
.فالتضمني تغرمي ملا مت إتالفه 

أوما ما يتأتى نيله من الضامن :" عرفه ابن عرفة يف نص حدوده قائال : الفقهي ويف االصطالح 
النص حمرتزات اليشملها تسمية الضمان كاحلدود وذو القصاص وما ليس مبال وخرج ىف " يستلزمه 

.3واجلزئيات كلها 

يل للذخرية يف باب ضمن مسائل الضمان كان الشيخ حيملعاجلة الشيخ هذه النازلة ونظرا 
.الضمان واملدونة 

يف أموال الناس باعتبار اخلطأ أنواع منه ما واخلطأ العمد يف التفريق بني ابتداء املسألةَ طَ بَ ضَ كما 
مع عليها و القاعدة الفقهية انطالقا من ، ليس كالعمد هو كالعمد ومنه ما الناصة على أن العمد ا

وذلك بأن يراد الصادر من املكلف أومن فيه أهلية التكلييف كاملميز ، 4واخلطأ يف أموال الناس سواء 
–من وقيد نار مما هو مباح له ما توىل فعله بنفسه وأما من حدث عن فعله باخلطأ املعترب كالعمد 

.246اجلواهر ، مصدر سابق ، ص  أنظر - 1
.وما بعدها 10، ص 13أنظر ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج -2
.429، ص 2الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، مصدر سابق ، ج - 3
.141، ص  3القرايف ، الذخرية ، مصدر سابق ، ، ج - 4
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، وهي اإلفساد ثالث ة للضمان يف صورها الار إىل األسباب املوجبأش، مث فالشيء فيه وحنوه -مثال 
أوالتسبب كإيقاد نار بقرب زرع ، ووضع اليد غري املؤمتنة ، كالغاصب ، كإحراق الثوب بغري إذن  

.1وقبض املبيع بيعا فاسدا 

درج الفعل حتت أى من هذه الصورأن ما جرى يف عني النازلة اليالذي ساقه وفحوى هذا النص 
.املذكورة 

ما يضبط التصرف عن الشيخ سيدي حممد القاضى ، وهو نص ومن األدلة الىت اعتمدها مبا نقله 
كل من فعل فعال " ، وهي ، من قواعد الضمانقاعدةاجلائز املبىن عليه الضمان والذي الينبىي عليه 

ارحة حتظري ففعله فعال صوابا فتولد من نفس ذلك الفعل هالك نفس أوذهاب ججيوز له فعله بال
يفعله حبيث مل وإذا تصرف يف الفعل اجلائز وأخطأ 2" أوتلف مال فإنه الضمان على ذلك الفاعل 

.نَ مِ ا وتولد عنه ما يوجب الضمان ضَ صواب

مسائل الوكالة : الرابع المطلب 
.تعريف الوكالة لغة –أ 

ومنه توكل باألمر إذا احلفظ ، من فعل وكل بالفتح والكسر اللغوي يراد بالوكالة يف املفهوم 
ضمن القيام به ، ووكلت أمرى إىل فالن أجلأته إليه واعتمدت فيه عليه ، كما يقال وكل فالن 

.3فالنا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أوعجز عن القيام بأمر نفسه 
أما االصطالح الفقهي -ب 

وحمرتزات التعريف " مشروطة مبوته ، لغريه فيه غريُ ةوال عبادةٍ رَ نيابة ذي حق غري ذي إمْ " فتعين 
.مما اليشمله احلد 4والوصاية ، والصالة ، الوالية العامة واخلاصةمن ، هنا بادية فيمن الحق له 

.245اجلواهر ، مصدر سابق  ، ص - 1
.386ر سابق ، ص دمصباب الضمان ، القاعدة هذه الىت نقلها الشيخ ،  نص عليها اخلشىن يف أصول الفتيا - 2
.272، ص 15منظور ، لسان العرب  ، مصدر سابق ، ج ابن - 3
.438–437، ص 2أنظر شرح الرصاع ، حلدود ابن عرفة ، مصدر سابق ، ج - 4
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وكالة المعقود عليها  ألحد شهودِ عقد نكاح تفويض : الفرع األول 

من باب فوض له األمر رده إليه يف اللغة ذاته ، ما يعىن أن التفويض التفويض الوكالة تطلق على 
يف باب النكاح التزويج بالمهر ، مبعىن أن يعقدا النكاح بدون تسمية ، كما يراد 1وجعله حاكما فيه 

.للصداق ، وهو جائز ابتداء مث حيدد قبل الدخول 

كالوكالة فيما تصح فيه من بيع وشراء وعقد نكاح إىل غري ذلك مما هو مبسوط يف وهلا شروط ،
.مصادر الفقه املذهيب 

والنكاح يليه الزوج أووكيله ، والزوجة وليها أووكيلها ،وقد وكل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف 
.التزوج بأمنا حبيبة رضى اهللا عنها 

جمالألنالذي يشرتط فيه عدالن الواجب املستقل و شهاد باإلوترتبط وكالة الزوج أوالزوجة
إليه ، كما هو بني يف املذهب وغريه ، يف أقسام لواليؤو ليس مبال هنا النكاح مماشهادةال

عن وإبعادا لهوتقوية للعقددرءا إلمكانية كذب الوىل يف االستئذان ، ، كل ذلك 2الشهادات 
. دائرة الريب والشك يف الصحة وعدمها يف أمر يرتبط بالفروج احملتاط فيها 

وحاصل شرط اإلشهاد على النكاح يف املذهب أنه واجب ، وعند العقد مندوب زائد على 
ند العقد كان الواجب ، فإن حصل عند العقد فقد حصل الواجب واملندوب ، وإن مل حيصل ع

.3مل يوجد أصال عند أى منهما فسخ قطعا واجبا عند البناء، وإن
لغريه ممن ترجى بركته من أهل الفضل  وكيل الزوج أووىل الزوجة أما عملية التفويض من قبل 

4"وتفويض الوىل العقد لفاضل ": ، قال خليل ةعند املالكية ، بل مندوبةجائز ىكالعامل ، فه

ا العمل إىل اليوم ىف توات ىوتفويضه لغريه خالف األوىل ، وه .قرىب سار 

.210، ص 7ابن منظور ، لسان العرب ، املصدر السابق ، ج ، -1
.220، ص 2الشرح الكبري ، مصدر سابق ، ج - 2
.216، ص 2املصدر السابق ، ج الشرح الكبري ،أنظر - 3
.112خليل ، املختصر ، مصدر سابق ، ص- 4
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النازلة بعد الوقوع حدث فيها نوع من االرتباك عند بعض ممن هلم ارتباط باإلمامة والفقه هذه 
وسببه راجع للوهم واخللط بني الشهادة يف وكالة النكاح وما تقتضيه ، يف بيئة الشيخ آنذاك ، 

وإشهاد عدلني " :  الن غري الوىل ، كما قال خليل وبني اإلشهاد على النكاح الذي يتواله عد
وسئل عن نكاح وقع : ، ونصها 1" ، وقوله ، وتفويض الوىل العقد لفاضل غري الوىل بعقده 

ألب حبيب بن احلاج املكى وادعى بعض من حضر فساده حيث توىل عقده 2بأوالد امحد 
ا من الوليني لكونه أحد شهود األشرف سيدى موالى أمحد بن سيدى املهدي الرتداىل تفويض

وكنت :  وكالة املرأة ، وحاصل جوابه رمحه اهللا صحة النكاح مزيال االلتباس الواقع للمعرتض قائال 
به ومل تنكر الوكالة ، فاعلم أيها األخ أن املرأةُ تْ مَ لِ أجبتك بصحته حيث وقع مبحضر مجاعة وعَ 

هذه النازلة من باب قول الشيخ خليل وتفويض الوىل العقد لفاضل صار عادة يف هذا اإلقليم 
التواتى ، وليس من باب قوله وإشهاد عدلني غري الوىل بعقده ، والإنكار من املوكلة ، واملتوىل 

وليس من قبيل الشهادة على نفسه ده صحيح العقد تفويضا من الوليني من أهل الفضل ، فعق
.اجلواب الذي دلل له وأطنب من اخل ...3
 وأساسه في النازلةالتكييف الفقهي:

الشيخ عاجل املسألة ضمن حملها ، مما ارتبط بالوكالة والنكاح ، وهلذا انطلق من جمموعة مصادر 
د النكاح يف النازلة ، وشراحه كالدردير أحال عليها كنصوص خمتصر خليل حمل الوهم ممن ادعى فسا

.واحلطاب ، إضافة إىل نوازل الربزىل 

ومستنداته نصوص مصادر املذهب الىت اعتمدها لتوضيح الوجهة ملن التبس عليه األمر ، حمددا 
العرف ، يف أن أهل توات يفوضون يف التزويج العقد ألوىل ومشريا إىل قواعد املوضوع ، الىت هى 

ال ، وهلذا جتد اإلمام املفوض يف لفظ العقد يقول الفضل ا قتداء ، وتأسيا بالسلف يف هذا ا
حبكم وكالتهما إياى : أشهدكم أيها احلاضرون إىن زوجت فالنة من فالن يتبعها كما هو الواقع بقوله 

.112، املصدر السابق ، ص خليل ، املختصر ، مصدر سابق ، ص-1
.قصر من قصور اإلقليم جنوب مدينة أدرار -2
.وما بعدها 170أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص -3
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حيث فإن سيدى موالى أمحد املذكور من أهل الفضل وتوىل العقد تفويضا من الويل و : ، وهلذا قال 
.مل يقع إنكار من املوكلة فهو نائب عن الوكيل فعقده صحيح السيما حيث مت العقد والتهنئة 

يف إعمال وحاصل ما مت تأسيس اجلواب عليه إلزالة إشكال وتوهم من توهم الفساد ، يتضح
قاعدة الباب  وهي ، اشرتاط العدلني فيما ليس مبال واليؤول إليه ، كما هو الشأن يف شهادة الفاضل 
الذي مت فيما بعد تفويض العقد له ، كما تتضح قاعدة استعمال العرف اللفظى هنا ، وهو قول 

هم اجلماعة الأنه اح على النكالفاضل املتوىل للعقد أشهدكم يامعشر احلاضرين ، فاتضح أن الشهود 
حىت يعرتض بقاعدة عدم صحة الشهادة على فعل النفس ، ومل يقع إنكار من موكلته له هو الشاهد

قلت وسيدى أمحد املذكور ليس هو حينئذ من شهود العقد حىت يفسخ النكاح ، ، كما قال الشيخ 
فعل نفسه حينئذ إال أن ، يدل عليه قوله أشهدكم أيها احلاضرون ، واليكون من باب الشهادة على 

إىل قوله ...يقع إنكار من املوكلة للوكيل وأراد أن يشهد عليها بعد تولية العقد فهنا التصح شهادته 
.1لكن غلب اجلهل على أهل هذا الزمان فإنا هللا وإنا إليه راجعون 

ادعاء الوكيل بطالن تصرف الموكل :الفرع الثاني 

، األصل فيها اجلواز ، يف كل ما يقبل النيابة إنطالقا من الشروط الوكالة كما سبق مفهومها
. وكل أوعزل الوكيل وغريمها من املبطالت ،املوضوعة ، ومن تلك األحكام املبطالت هلا كموت امل

إىل غري ذلك  مما ...كما تكون معينة ومبهمة ، وجتوز على اخلصام وإن كره خصمه إال لعداوة بينهما
.مصادر الفروع الفقهية تكفلت ببيانه 

ا مل تطرح مباشرة ، وإمنا اشتهرت وانتشرت وذاع صيتها بني  ونص النازلة هذه يظهر من النص  أ
الناس ، وفحواها مت عقد وكالة عامة بني عاقدين طال أمدها ، وتصرف فيها املوكل بدفع  حصة 

م الوكيل يروم بطالن هذا التصرف مشهدا على ذلك ، فقا، يتامى كانوا حتت وصايته بلغوا الرشد 
: " على الشكل ننقل منه اجلزء اآلتى فكان اجلواب يف النص بدعوى أنه الوكيل املستحق للتصرف ، 

.172اجلواهر ، مصدر سابق ، ص أنظر- 1
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مسألة مست احلاجة إليها وأردنا جلب النصوص ليعلم الواقف بطالن وكالة حممد عبد الرمحان ألمحد 
.1بن سامل اإلبراهيمى 

النازلة التكييف الفقهي وأساسه في

الشيخ عاجل املسألة حمكمنها ملقتضيات فروع وأصول الباب ، وهلذا أحال على الدردير ، 
.والتحفة العاصمية وشرحييها ، ونوازل الربزىل ، وخمتصره حللولو 

بعد أما املؤسسات الىت اعتمد فيها على بطالن هذه الوكالة رأسا ، ما جيعل دعوى الوكيل الغية 
: ألصول وقواعد الباب ، وهى كلها راجعة  من تاريخ العقد ، عامني

، إلن الوكالة بغري عوض غري بل تصرف املوكل مبثابة عزل للوكيل املوكل ليس مبحجور للوكيل -
. الزمة للموكل وله العزل قبل العمل وبعده 

ا ستة أشهر تبطل مبضيها الوكالة املبهمة غري املعينة - .واملعينة التتعدىمد
فال يوكل العدو على عدوه ، والقاعدة الفقهية تنص على أن من الوكالة على اخلصام التصح -

، والوكيل أمحد بن سامل شديد اخلصومة واإلذاية لغري خصمه ، فضال 2ثبت عداؤه زالت أمانته 
عن خصمه كما جاء يف نص جواب النازلة ، وقد دلل وأحال على ما قاله الربزىل يف الفتاوى ، 

قوله اليصح  ألحد توكيل من هو عدو خلصمه والمن خياصم عن خصمه لعدم سالمته من يف
إذا مضى لوكالة اخلصام ستة أشهر فال : أما حلولو فقد أشار إليه يف نص قوله دعوى الباطل ، 

بد من جتديدها ، كما نبه على نصوص التحفة العاصمية وما قاله شراحها يف فروع املسألة وما 
3الدردير يف الشرح الكبري ، حول الوكالة املبهمة واملعينة ، وأثر العداوة ىف وكالة اخلصامذكره أمحد

.

.وما بعدها 135أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص -1
.178صادق الغرياىن ، تطبيقات قواعد الفقه ، مصدر سابق ، ص - 2
.وما بعدها ، مصادر سابقة 378والشرح الكبري للدردير ، ج . 321، وخمتصره حللولو ، ص  482، ص 3أنظر الربزىل ، ج - 3
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."الفقارة وما تعلق بها " مسائل المعامالت المائية : المبحث الثاني

مسائل الفقارة : المطلب األول 

عبارة عن ا ـيف أ، مبفهوم املاهية العرف التواتى مبصطلح الفقارة ، وسيلة السقى الزراعى يف يراد 
سلسلة من اآلبار بني كل بئر وبئر مثل درجات السلم نفق ، يبدأ العمل فيها من مكان عال " 

وازل ونظرا حملوريتها ونشاطها نشأت احكام كثرية ون. 1" واليزال ينحدر من أعلى إىل أسفل 
ا أسهم الفقهاء التطبيقيون يف التصدى لإلجابة عنها وعما ارتبط بفضائها ، منثل  منفردة تتعلق 

: لذلك بالنماذج التالية 

ماء بطعام إلى أجل 2شراء ماجل: الفرع األول 

يراد به احلوض جيمع مجعه املآجل،ماجل اسم باهلمز مأجل وبغريه ، مصطلح املاجل يف اللغة 
.3وغريهااملزارع فيه املاء مث يفجر إىل 

يالحظ أن النطق التوايت يبقى اللفظ على حاله لكن يبدل الالم يف احمللي ويف االستعمال اللفظي 
لفظ املاجل بالنون ، فيقول املاجن الفالنية لفالن ، وهم يقصدون البستان الفالين إطالقا للشيء 

واملكون من على جزئه ، كما يستعملون اللفظ وهم يقصدون مقدار املاء الذي تسقى به األرض ، 
ورد يف وهذا ماجزءا من املاجل 24والقرياط جزء من جيمعه لفظ احلبة ، الذي قرياط 24مقدار 

.هذه النازلة لدى الشيخ كما هو واضح من عنوان هذا الفرع 

سئل رضى اهللا عنه عمن اشرتى ماجال " حسب النص التاىل ونص النازلة هنا ورد على الشيخ 
.جيوز أم ال ؟ ماء من فقارة كذا بطعام إىل متام خدمة الفقارة ، هل 

.70، ص 1أنظر الشيخ حممد باي بلعامل ، الرحلة العلية إىل توات ، مصدر سابق ، ج- 1
قرياطا وهلا مسميات ، احلبة ، العود ، الصبع ، وأما مصطلح املاجن بالنون ، فرياد به 24وهي وحدة قياسية حلساب ماء الفقارة ، تساوي - 2

.331ي ، أنظر أمحد جعفري ، اللهجة التواتية اجلزائرية ، مصدر سابق ، ص احلوض الذي يتجمع فيه املاء الذي يأيت من القسر 
.200، ص 04أنظر ابن منظور ، لسان العرب ، ج- 3
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يلى ملؤسسات اعتمد عليها أثناء عملية التنزيل نوضحها يف ما1فكان حاصل اجلواب ، اجلواز

 التكييف الفقهى وأساسه في النازلة

،لوماال يدخإىل فروع وقواعد باب الربا وأنواعه مما يدخل فيه املسألةَ مَ كَّ الشيخ رمحه اهللا حَ 
فقارن بني املاء وجنسه والطعام وجنسه من حيث االحتاد أو االفرتاق مما ينىب عليه اجلواز أوعدمه ،

رام رديللدر وهلذا أحال على خمتصر خليل وشرحه  يف فصل الربويات وشرح رسالة بن أيب زيد و
ك للشنقطى ، وشرحها كذلك للعدوى ، أما ما يتلمس مما هو واضح من أصول االستنباط لذل

: فمدرج حسب ما يلى 

ضابط اتحاد الجنس واختالفه -

املتضمنة إذا احتدت األجناس حرم ، القاعدة ما يعىن الضابط هنا يف التبادل بني األجناس 
تفاضل والتأخري، وإن اختلفت جاز التفاضل وحرم التأخري مما هو معلوم مما الحيتاج إىل تدليل ، ال

طعام بطعام إىل أجل ، وإمنا فاملعاملة ليست لكن الناظر ملاء الفقارة جيده غري ربوي إلنه ليس بطعام 
إلن املاء ليس بطعام والبربوي سواء  : ماء غري ربوى أمام طعام ربوي ، وهلذا قال الشيخ مبينا السبب 

طعام جائز الختالف كان عذبا أوماحلا ، العذب جنس واملاحل جنس ، وعليه فالتبادل بني ماء و 
األجناس ، لكن يبقى اإلشكال مطروحا هنا يف عني النازلة ، وهو التأخري إىل متام خدمة الفقارة 

.فما احلل ؟ ما جيعل اإلخالل واقعا بشرطية التسليم الفورى يدا بيد ، 2احملدد عرفا يف شهر شتنرب
ى التفاضل جائز والتأخري كذلك وعلاملاء ليس بربوى ، فالخيضع للقاعدة ، فبأن جييب عنه الشيخ

اية خدمة الفقارة ، عندئذ يف توات اعتبار جهالة تاريخ التسديد فإنه معلوم هنا  بالعادة وهو تاريخ 
إلن متام : " قال ملا للبائع ، وهلذا دلل الشيخ نقال عن غريه بقوله –احلبة –يتم تسليم املاجل و تقوم 

ما دخال عليه ، قع غالبا يف شهر شتنرب خدمة الفقاقري ت ولوكان بطعام إىل أجل املاء وجيوز بيعفكأ
إىل أجل ، ولعله مبىن على أن التهمة ضمان جبعل ال وكذا بعضه ببعض متفاضال يدا بيد ماء زمزم ، 

.221أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
.يف مصطلح األشهر الفالحية املقابل لشهر سبتمرب - 2
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اعتربه ما1وإال فال وجه ملنعه ، مث أشار إىل كالم الشرح الكبري فيما تعلق بتحديد األجل يف السلم
كعادة أرباب املزارع إىل إذا وجدت عادة معلومة لوقت القبض  يف السلم معضدا لعدم اشرتاط األجل 

.، واجلذاذ وغريمها 2احلصاد 

شراء ماء فقارة معدوم مدفوع الكراءالرجوع في معاملة : الفرع الثاني 

تمع إبان نشاط وازدهار الفقارات كما يف عصر الشيخ  ، أن الرجل قد وبعده مما تعارف عليه ا
ليسلمه جل أوماجلني أو أكثر ، لكن املاء غري موجود حاليا من غريه ماء فقارة حمدٌد مقدار مايشرتى 

ا اخلدمة حىت تقوم أولسبب ما للمشرتى -غلته –ويبدأ بدفع الكراء ، إما ألن الفقارة مل تنته 
.إلن املاء ما زال بيده قبل قبضه 

ونص النازلة الىت مل توجه للشيخ وإمنا نقلها عن السابقني وضعها بعنوان مسألة مفيدة ، وقع فيها 
حبث من الشيخ عبد اهللا بن سيدى حممد عبد الرمحان والسائل الشيخ عبد اهللا بن سيدى أمحد 

حكم املسألة مع أخيه الذي مل يرد امسه يف نص النازلة فأراد البيان الذي اختلف يف احلبيب البلباىل 
تعلق بسمعى حني كنا معك أن من باع من آخر ماء وهو ليس عنده ":قائال له من الشيخ عبد اهللا 

من الزرع له مث أراد البائع الرجوع على املشرتى مبا كان يدفعه ،سنني–غلته -كرائهوكان يدفع له  
أم الرجوع له كأنه ، حبكم الضمان الذي عليه ، " اخلراج بالضمان " اعتبارا لقاعدة الرجوع فهل له 

وهب الكراء ما دام عاملا بأنه ليس عنده ماء أم المينعه ذلك من الرجوع عليه فيعد كاملخطئ على 
وحاصل ، نقل جواب األشياخ املتأخرين فضال عن املتقدمني منك فأردت ؟غريه ظنا منه أنه اليلزمه

يندرج يف البيع الفاسد ، إذ البيع وقع على جمهول -واهللا أعلم –إشكالية النازلة حسب ما يبدو 
للمشرتى ، مث أراد الرجوع يف البيع ، حبكم –كرائه –غري موجود يف يد البائع ، وكان يدفع خراسته 

؟ جواز اإلقالة ، فهل له الرجوع على املشرتى مبا ُدِفع له كراء أم ال

.السلم بيع ألجل تقدم فيه الثمن وتأخر املثمون ، وله شروط منها تأجيل املسلم بأجل معلوم للمتعاقدين ، ولو حكما كالعادة - 1
.222أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 2
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ا يف النوازل احمللية كالغنية ، كان حاصل اجلواب هنا ف حتكيما ملا مت اجلواب عليه يف أحد نظريا
–وهي حبس ، بعلم القاضى ، بعدٍد من املواجل –ترابا –وهى أن شخصا اشرتى من آخر بقعة 

وعند التسليم تبني أنه اليوجد لديه العدد املتفق عليه من املواجل تنقصه أربع حبات –ست حبات 
وجعله يف جنانه ، فهل يصح هذا أوهو بيع فاسد ؟ وإن –أربع حبات –، عندئذ خرص منها كذا 

.قلتم به هل ترد غلة املاء لربه وصاحب البقعة ترد له غلتها أم ال ؟

، أن معاوضة املاء يف بقعة احلبس الجتوز ، وإن كانت حبكم القاضى الغنيةنوازل جواب وحاصل 
على فال غلة على من بيده البقعة ، وأما من بيده املاء فأما املاجالن اللتان للمعاوض فال غلة 

فال غلة –كرائها دفع  –وأما األربعة الىت خرصها عن غريه ودفعها للمعاوض ، قابضهما للشبهة 
.1عليه خبراصتها واهللا أعلم ، فقوله خبراصتها دليل واضح عن النازلة للمعاوض فيها ويرجع

ذا يتضح خترجيا على هذه النازلة الىت وردت يف الغنية ، أن اجلواب على عني النازلة املبحوث و
الذي دفعه البائع خراسة للماء زرعا ، وله الرجوع عليه بتلك يف هذا الكراء الحق للمشرتى أن فيها 

.ة املدفوعة سرااخل

 وأساسه في النازلة التكييف الفقهى

وغريها من النوازل مسائل البيوع ، كما هو واضح من اإلحالة على الغنية متت معاجلة املسألة وفق 
إذ املعلوم مذهبا الضمان يف باب البيع ، اعدةقللنازلة ومناقشتها انطالقا من تأسيس ال، ومت احمللية 
وينتقل ، ويف البيع الفاسد من البائع بالعقد من املشرتى يف البيع الصحيح ابتداء الضمان أن عموما 

.2كما هو املذهبإال يف مسائل  قاعدة ، اإلقالة بيع نماالستفادةومتت، بالقبض للمشرتى 

ا السائل " اخلراج بالضمان " الفقهية القاعدة االعتماد على يف النازلة باملناقشة تمت الىت احتج 
يف إمكانية الرجوع من قبل البائع على املشرتى مبا دفعه من كراء للماء الذي مل يسلمه للمشرتى ، 

. 240-239أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 1
.240واجلواهر ، املصدر السابق ، ص .380الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، مصدر سابق ، ص - 2
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فما دام الضمان على املشرتي ، أيضا الغلة له ، وعليه ميكنه الرجوع فيما دفع إلنه غري موجود ، 
.خراسة للبائع 

مسائل فضاء الفقارة: المطلب الثاني 

أنفاد  أوبعد كلفظمما ارتبط مبورد مائهااللواحق اخلادمة ملاء الفقارة التوابع أويراد بفضاء الفقارة 
ظهوره على سطح األرض ، من قنوات توصيل ملكان جتمعه كلفظ الساقية إىل خروجه إىل قنوات 

اخل من ...نه السقي املباشر ،كلفظ التابوت ، ويدخل يف ذلك أدوات العمل ، والكيل وأوزا
.1املصطلحات التواتية احمللية 

.خاصة الغراسة في حريم ساقية: األولالفرع 

واملراد به املساحة اليت ترتك كحمى ملمر ماء الفقارة من البناء واحلفر ، احلرمي للشيئ ما حوله ، 
اخل ، وخيتلف مقداره باختالفه حبسب نوع النشاط املراد ..وشق قنوات صرف املياه ، أو مسالك املاء 

وإذا تعلق األمر بناء سكن م 200عدم صحة حفر فقارة قرب فقارة بما ينىب عليه مثال إقامته ، 
ا حد ، ولعل الغرض خاضع لتقدير العارفنيبالضبط والتحديد غري ذلك ، ىلإ....م 10د بقر

ممن ذلك دفع الضرر املمكن حلوقه باملرفق نتيجة القرب واملالصقة ، أوترك تلك املساحة حوله حلاجة 
–واهللا أعلم –التوسعة املمكنة يف املستقبل 

ا الىت تعدالساقية أما لفظ  مادة س ، ق ، ى ، ، يعىن مصطلح من توابع الفقارة وفضاءا
: مجع لسواق وساقيات ، وله معنيان 

. آلة تدار على حمور فرتفع املاء إىل احلقل ، بقصد الري : 1-

.وما بعدها 327، ص 1الصايف جعفري ، اللهجة التواتية اجلزائرية ، مصدر سابق ، ج أمحد أبايراجع ، ملزيد من البيان - 1
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وهذا 1اءاملقناة صغرية جيري فيها قناة تسقى األرض والزرع ، فهي عبارة عن جمرى طبيعي أو : 2-
ا الايفد املعىن هو املرا املمر املائى الذي مير " ستعمال لدى أهل توات ، ولذا عرفت يف هلجتهم بأ
2" بواسطته املاء 

األوىل عن رجل له ساقية يف أرض " واملسألة وردت يف سياق جمموع أسئلة وجهت للشيخ ، منها 
لصاحب ِقَبِلِه ليست يف ملك أحد ، هل جيوز له أن يغرس يف حرمها أم ال ؟ ، فكان اجلواب من 

. 3الساقية أن يغرس يف حرمها 

 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

ملسألة ضمن النظري واملشابه فيما قضى به ىف توات ، وهلذا جنده حييل إىل غنية االشيخ عاجل 
يف نظريها أيضا ، اعتمادا على مؤسسات ما وغريمها املقتصد السائل ، كما اعتمد نوازل سحنون 

: تقتضيه القواعد وهى 

احلرمي مرفق تابع لألصل وهو الساقية ، إذ الرجل الغارس يف حرميها يف أرض العرف أن قاعدة 
: واحلرمي كذلك ملك إلنه تابع لألصل  ، وهلذا قال ، اإلحياء واحليازة صارت ملكا له سبقية ملكها ب

فقارة مارة يف فيما يشبه ، مبا جاء يف غنية املقتصد من منافعها ومرافقها ، ودلل على –احلرمي–إلنه 
أرض بيضاء اقتسمها أهلها كل واحد بساقية فقام بعضهم يغرس فغرس على ساقيته فقام عليه غرماؤه 

ها فما فهل بيع ذلك الغرس أم ال ؟ ، فكان اجلواب بأن هلم ذلك ، إلن الساقية ميلكها فيملك حرمي
.نبت يف حرميها فهو هلا 

تقتضيه قاعدة التصرف يف امللك ، فما دام الرجل ملك الساقية فله أن يتصرف فيها ، ما 
.فكذلك ملك املرفق التابع هلا وهو احلرمي ، فيتصرف فيه أيضا تصرف املالك يف ملكه 

.284-234، وقلعجى ، معجم لغة الفقهاء ، مصدر سابق ، ص 277، ص 10أنظر ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج - 1
.328، ص 1أمحد أبالصايف جعفري ، اللهجة التواتية ، مصدر سابق ، ج - 2
.194أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 3
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1نزاع في أرض وفقارة بقصر زاجلو: الفرع الثاني

نازلة ذاع صيتها يف زمن الشيخ كما قال ، وأكد لنا حفيده  أن املسألة شاع أمرها عند هذه 
.العلماء آنذاك وقعت بقصر زاجلو 

ا وحاصل جواب الشيخ على هذه املسألة اليت عرفت يف اإلقليم الفقهاء اتحماور هاوننقل صور
، فأراد أن يبدي رأيه ويضرب فيها بسهم عرفت النزاع واخلصام بني العام واخلاص آنذاكاالتوايت ، كم

القرن منستة ومخسني سنة وامتد أمرها إىل 2ـه1355وبعد فقد نزلت نازلة عام : علمي كما قال 
ترابا 4بإذن حاكم الناحيةاشرتوا 3وذلك أن أبناء الشيخ سيدي على بن حنيين،الرابع عشر اهلجري 

، فغرسوا النخيل كما هي العادة اجلارية املقررة يف توات5التقوميوفقارة ميتة جمهوليت األرباب بطريقة 
صرفوا ماال كبريا ، مث بعد ذلك قام عليهم وباجلملة ،6واألشجار وأجروا ماء الفقارة بعد قطع أمازر

ا من فقارة هلم عِ مدَّ 7أوالد بوشنتوف  .ني استحقاقها مما يعين أن األرض وما ارتبط 

، راميا فيها بسهم بعد األخذ والرد الذي وقع فيها بني علماء اإلقليم رمحه اهللا فأجاب الشيخ 
فاملسألة خاض فيها أمثال القاضى حممد بن عبد احلق البكري ، والشيخ أمحد نومناس ، والشيخ 

.بوعالم البلبايل ، والشيخ سيدي سامل وغريهم ممن عاصرو الشيخ 

.لعاصمة والية أدرار نوبيةيف اجلهة اجل، أحد القصور ، التابعة إداريا لدائرة زاوية كنة ،1
هـ 1300هـ مما يتصور فيه طول األخذ والرد يف املسألة  امتد إىل  عصر املؤلف 1255راد سنة حسب ما ورد ، ولعله خطأ يف النقل ، فيكون امل- 2
.-واهللا أعلم -
تقدمت ترمجته - 3
األمراء والقراء ولعل املراد باحلاكم هنا قاضى البلدة أو ممثل الناحية مما عرف بالقايد ، وقد عرب عنه الشيخ يف قوله ، إذن احلاكم املوىل قدميا من - 4
.210اجلواهر ، ص .
ني  يف املراد ، أن يتم حتديد مثنها  من قبل عارفني لتحديد كم تساوي  من األموال ، والتقومي عملية شاعت يف توات منذ القدمي من قبل العارف- 5

.اخل ...املنقول والعقار واحليوان 
ن جريان املاء بسرعة الحنداره من مكان عال ، وعكسه لفظ أونات ، وهو جريان املاء ببطئ مصطلح حملي مرتبط بفضاء الفقارة ، واملراد به مكا- 6

.327/ 1الحنداره من مكان منخفض ،  أنظر أمحد أبالصايف جعفري ، اللهجة التواتية اجلزائرية ، مصدر سابق ، ج 
.قبيلة من قبائل مكان النازلة - 7
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البديهة الشعرية ، فقد قال فيها موالي عبد اهللا بن موالي وشارك الفقهاء ىف احلديث عنها أرباب 
: العريب قصيدة بالشعر امللحون ، مطلعها 

1يقْ قِ حْ بالتَّ عنديِ نْ ين مَ زِ بسالمْ مْ دا ليهِ ا      يغْ مَ لَ عُ وخ الْ يُ لشْ لَ فُ لْ ى نكَّ ول اللِّ سُ رْ مَ اغيِ بَ 

فأردت أن : قائال أن هذا البيع يندرج يف بيع الشبهة ، ، فيهاالشيخعندما جاء حاصلو 
فأقول مسرتشدا ومستعينا ومتعيذا ليبصر أحد ، بقلمي بسهمي وأن أسطر فيها ما بدا يل أرمي فيها

ن هذا البيع بيع شبهة من غري شك والامرتاء العتمادهم فيه على ، إميا جنلبه خطئا أوقوال وهينا 
أو اق للمدعنيقوعليه فإن ثبت االستحجل القصور مع إذن احلاكم ، العادة املذكورة املقررة يف

ورثتهم ثبوتا شرعيا مع احليازة والتصرف فهم باخليار بني دفع قيمة ما عمرت به األرض حاال ، وإال 
فإن أىب املستحقون –قبل أن تعمر –قيمتها براحا ما أوالد الشيخ بن حنيين إليهم هدفعقبلوا مبا ي

لكل واحد منهما ، فاملستحق بقيمة أرضه خربة وصاحب عدميني آنذاك اشرتكا فيها بقيمة ماأوكانوا 
.2احلكم من يوم، وقيمة كلِ عامرةتهابهة بقيمالش

التكييف الفقهي وأساسه في النازلة:

مل يتيقن كونه ما: ، عموما يعين يف االصطالح الفقهي الذي بيع الشبهةمن فروعاملسألة 
، بظهور كون الشيئ حقا يشبه الثابت وليس يف نفس األمر بثابت عين مايحراما أوحالال ، كما 

.3واجبا أداؤه 

قام ، إلن ماكون الشيء ثابتا يف الواقع لكن احلقيقة خالفه فهوم  موحال الواقعة هنا يصدق عليه 
املالكوظهور لكنه يف نفس األمر ليس بثابت لوجود به احملييون للفقارة يف الظاهر ثابت باإلباحة ، 

حصل من البيع يعد بيع شبهة البيعا حراما لعدم وجود التعدي مافوعليه، احلقيقي لتلك الفقارة 
وقت التصرف كما يف عني يف ظل عدم اتضاح مالكه احلقيقي بالتصرفاخلاصالذي ينفيه اإلذن 

.مساء 17:30م بدار القراءة ، 2015أفريل 09مبدويب ، اقتصرنا على أخذ هذا املطلع منه ، بتاريخ نص القصيدة لدى حفيد الشيخ حممد - 1
.211-210أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 2
.59أنظر  حممد رواس ، معجم لغة الفقهاء ، مصدر سابق ، ص - 3
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ا يف التكييف االستحقاق قاعدة بتطبيق من قبل الشيخ اإلشكال فيه ل َّ ، وحُ النازلة  اآلتى بيا
.وأساسه للنازلة 

، 1ملك شيئ بثبوت ملك قبله بغري عوضرفع ىف االستعمال الفقهي ،عين واالستحقاق ي
فكون الشيء بيد شخص مث يظهر أنه حق لغريه الله بوسلية ما مما ، واملراد بالرفع يف التعريف اإلزالة 

ثبت به احلقوق كشاهدي عدل أوشاهد وميني أوعرتاف إىل غري ذلك عندئذ يقضى به للمالك ت
.األصلى 

بنصوص ، منها ما بيع شبهة وقد دلل الشيخ على أن هذا البيع الواقع من حاكم اجلهة للمشرتين 
الشاهد عبدا ما بيع حبكم حاكم مث تبني : " بقوله جاء يف مصنف النوادر والزيادات ممثال لذلك 

أوحنوه ، أوقضى مبوت ميت فجاء حيا بعد بيع ماله ، فإنه اليرد البيع وإمنا له الثمن ألنه بيع بشبهة 
.2"احلكم 

االستحقاق ، عمد فيه باإلحالة على الشبهة و حتت مسائل النازلة، يدرجوتكييفه الفقهي 
، و نوازل غنية املقتصد السائل ، هالل البنمصادر مذهبية خارجية وداخلية ، كنوازل الدر النثري 

.                                                       للنفراوي رسالة بن أيب زيد القريوايناحلطاب ، وشرح وشرح 

رمحه اهللا ، من نصوصهاملمكن أن تستشفوقد أصل الشيخ رمحه اهللا جلوابه هذا باألسس التالية 
: وهي

العرف -

تمع التوايت ، وهو عرف استغالل  الفقارات جمهولة األرباب وبعثها من جديد ، عمل مشروع  عرفه ا
ن إ: ، أشار الشيخ إليه ملا قال اليصطدم بنص شرعي ، فعمل من قام بإحياء هذه الفقارة مشروع 

.353، 2أنظر شرح الرصاع ، حدود ابن عرفة ، مصدر سابق ، ج - 1
.104، 8، والنوادر ، مصدر سابق ، ج 210اجلواهر ، مصدر سابق أنظر–2
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املقررة يف جل القصورهذا البيع بيع شبهة من غري شك والامرتاء العتمادهم فيه على العادة املذكورة 
1.

ة ، يف مثل هذا النوع ، فالتصرف يف هذه الفقارة ، الصادر من قبل حاكم اجلهاإلذن الخاص-
ا حيتاج لإلذن  مما من شأنه احتياج إذن " البلدة " متجهة يف أصل شقها إىل ما هو معمر ، أل

.احلاكم فيه كما هو معلوم لدى الفقه املالكي 

ثبوت الغلة للغاصب في المغصوبالتخريج على فرع -

، معتمدا على ما جاء يف نص نوازل حكم حبق املنفقني يف القيمةملا ويتضح إعماله هلذه القاعدة
لقول النيب صلى اهللا ، عليه ، فالغلة للغاصب وإن ثبت الغصب والتعدي الغصب فصليف الدر النثري

فيحمل على عمومه ، عام مستقل بنفسه -اخلراج –ألن لفظ 2]اخلراج بالضمان [عليه وسلم 
، 4احلديث والذي هو نص القاعدة الفقهية اخلراج بالضمانحسب3شبهة وبغريها فيما كان بوجه 

له إذا ثبتت الغلة للغاصب املالك بوجه غري شرعي مما الشبهة والتخريج هنا لدى الشيخ واضح ، ف
.كما هو احلال يف عني النازلة هذه فيه ، كيف مبن اشرتى بشبهة  

وإدخال الغاصب ضمن احلديث القاعدة من كونه عليه الضمان وله الغلة ، تقتضيه القاعدة 
كما قرر 5"اللفظ العام الوارد على سبب حيمل على عمومه " أناألصولية املذكورة يف النص ، وهي

.فظ الخلصوص السبب عام لعموم الل، فالعربة بشكلأهل األصول مجهور ذلك 

.210اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 1
احلديث أخرجه اخلمسة ، أبوداوود والنسائى وابن ماجه وأمحد  والرتمذي وصححه من حديث عائشة ، قال الطحاوى عمل به العلماء ، ما يعىن : 2

م ، 1994هـ 1414، 1تلقى األمة له بالقبول ، أنظر الطحاوي يف شرح معاين اآلثار ، بتحقيق حممد زهري النجار ، وحممد سيد جاد احلق ، ط 
. 21، ص 4ر عامل الكتب ، بريوت ، ج دا
م ، در ،  حتت 1901هـ ، 1319ابن هالل ، الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصغري ، ط ، مطبعة حجرية باملكتبة العامة بالرباط ،  أنظر - 3

.211-210واجلواهر ، املصدر السابق ، ص 273، ص 2511رقم 
.429اعد الفقهية ، مصدر سابق ، ص  أنظر حممد الزرقا ، شرح القو - 4
. 332، ص 1أنظر الشوكاين ، إرشاد الفحول ، مصدر سابق ، ج- 5
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املبيع إذا تبني أنه حبس واستحق من املشرتى فالغلة " وبناء على هذا التوجه ، صيغت القاعدة العامة 
.1" له 

أصول الباب -

.يف باب االستحقاقونعىن به القواعد أوالضوابط اليت حتكم املعامالت يف مثل هذه الصور 

الطارئ على هذه فاليت حتكم املوضوع ، العامة استفاد الشيخ من القواعد واألصول الفقهية فلقد 
التحاكم إىل قاعدة الفقارة امليتة من اإلحياء بصرف نفقة معتربة على ذلك يوجب بعد االستحقاق 

ثالث ، فإما خيري املستحق بني أن يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه وبني أن اليارات اخلىحدإ
يدفع إليه املستحق من يده قيمة مما استحق أويكونا شريكني هذا بقدر ما استحق من يده ، وهذا 

...": قائال هذا ، الشيخ يف عملية حل اإلشكال وقد أشار 2" بقدر قيمة ما بىن أوغرس مثال 
باخليار بني دفع قيمة ما عمرت به األرض حاال ، وإال قبلوا مبا يدفعه أوالد الشيخ بن فهم وذلك 

فإن أىب املستحقون أوكانوا عدميني آنذاك اشرتكا فيها –قبل أن تعمر –حنيين إليهم ما قيمتها براحا 
وقيمة  بقيمة ما لكل واحد منهما ، فاملستحق بقيمة أرضه خربة وصاحب الشبهة بقيمتها عامرة ، 

. 3، حميال على ذلك على شرح الرسالة وخمتصر خليل ، وشرحه للحطاب من يوم احلكم لٍ ك

.35أنظر الصادق الغرياىن ، تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية ، مصدر سابق ، ص - 1
اية املقتصد ، مصدر سابق ، ج بنا- 2 تهد و .320، ص 2رشد ، بداية ا
، ص 2م ،ج 1995هـ 1415وأمحد النفراوي ، الفواكه الدواين ، ط دار الفكر بريوت ، در ، .211أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 3

.، ص  03م ، ج 1992هـ 1412، 03، واحلطاب ، مواهب اجلليل ، ط دار الفكر 233
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ومسائل مختلفة الحبس : لث الثابحثالم
نوازل توات فالتكاد جتد مصنفا نوازليا اليعرف باب احلبس لاملميزةمسائل احلبس من القضايا 

.الواقفني ومسائل وما طرحته ألفاظ 

ية تعليمية وزوايا ملساجد وما تبعها من مرافق من مدارس قرآنباهتمامها بااملنطقة التواتية عرفت 
الفرد التوايت باهتمامها بكسب البساتني املصدر األساس ملعيشة اختصت كما ،  صوفية ومزارات 

.آنذاك 

بالتحبيس مالتحبيس على األبناء كاهتمامهاهتم التواتيون بقرىب، امللك يف فلك العائلةبقاءإلو 
خصوصا ما تعلق باحلبس املعقب وما ارتبط ، على املساجد واملدارس والزوايا واملزارات واألبناء 

يف جمتمع عرف عنه ألجانب لاوإبعادبتخصيص الذكور دون اإلناث إبقاء للملك يف حوز العائلة 
املشرتك ، والعيش كسه امللك والعمل واملصرف الواحد ذا النوع من االجتماع العائلي ، يعتقديره هل

.لك العائلة لت

التحبيس وألفاظ المحبسين: المطلب األول 

بالضم ما وقف ، وكل ما حبس بوجه من الوجوه فهو حبيس ، ويقع يف اللغة أو الوقف احلبس 
1على كل شيئ وقفه صاحبه وقفا حمرما اليورث واليباع ، حمبسا األصل ومسبال الثمرة 

،2إعطاء منفعة شيئ مدة وجوده الزما بقاؤه يف ملك معطيه ولوتقديرا : اصطالح الفقهويف 
وحمبس عليه ويصدق عليه وصف ما جاز ، ويرتبط باحملبس وهو كل من يصح تربعه وقبول ذلك منه 

سواء أكان معينا كالفقراء واملساكني أوغري معني كجهة من جهات الرب صرف منفعة احلبس له أوفيه 
ا من هو حمل اتفاق كاألراضي وما تعلق ، أما حمله فمنه ماانقطع الوقف عليه أوعقب ملن بعده 

.، ويتبع احملل العروض اخل وخمتلف فيه كاحليوان ..حوائط وآبار وطرق 

.86–84/ 6أنظر ، ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، - 1
.539ص 2الرصاع ، شرح حدود ابن عرفه ، مصدر سابق ،ج أنظر - 2
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رضوان اهللا عمل السلف الصاحل ، على احملبس فعل هذه القرىب املستمر أثر نفعها األخروىأصلو 
.عليهم 

التحبيس بلفظ األوالد هل يدخل البنات ؟: الفرع األول 

لشيخه ضمنها نوازله ، ولفظ السؤال مت توجيهها من أحد املشايخ من القضايا الىت املسألة هذه
وأختهم *، فيها بعد التحية ، ورد على النحو التايل ، حبس فالن على أوالده فالن وفالن وفالن

م ما تناسلوا * فالنة ، وعلى أوالد أخيه فالن وهم فالن وفالن  م وأعقاب أعقا وعلى أعقا
وعلى من سيولد له من األوالد إن قدر : بعد ذلك فقال –احملبس -فروعهم ، مث استدرك وامتدت 

اهللا بوجودهم ، فهل اللفظ مطلقا يشمل الذكور واإلناث من األعقاب وأعقاب األعقاب ألنه مل 
.يأت بالوصف الذي يقيد مطلقه وخيصص عمومه أم مقيد بالذكور دون اإلناث أجيبوا مأجورين 

وبعد فاجلواب وحده ، احلمد هللا: اجلواب من شيخه خمتصرا بدون إسهاب لوضوحه قائال فكان
يف هذا احلبس مطلق يشمل الذكر واألنثى من األعقاب وأعقاب األعقاب ، واليكاد أن اللفظ الواقع

.1يتوقف فيه من له أدىن مسكة من فروع الفقه ولذلك مل جنلب عليه نصا 

واأللفاظ املستعملة من قبل احملبسني يف هذا الصدد كثرية ، منها لفظ أوالدي وأوالد أوالدى ولفظ 
عقبهم الذي حكمه حكم لفظ الولد يشمله ما يشمل لفظ الولد إىل غري ذلك من املصطلحات الىت 

وضحته كتب حدد العلماء هلا مقصودات ومعان مما يشمل البنات ومما اليشمله ومما فيه اختالف مما 
منهم ، كما أن لفظ الولد يف احلبس يدخل ولد الصلب ذكرا أو أنثى وولد الذكور الفروع الفقهية 

.إذ اإلمجاع على عدم إرثه 2دون ولد البنات إلمكانية أن يرث ، فقط ، 

.اإلشارتني موجودة يف األصل ساقطة من النص املخرج املطبوع ، والعتبارها من مكونات املسألة أضفناها الىت بني ملة اجل* 
.187أنظر اجلواهر ، املصدر السابق ، ص - 1
.550أنظر كمثال على ذلك ابن اجلوزى ، القوانني الفقهية ، مصدر سابق ، ص - 2
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 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

املسألة كما جاء يف نص اجلواب مل يورد املؤسسات واإلحاالت ، ومع هذا فاألمر وضوح حبكم 
غلبة " والعرف الذي يعىن يف االصطالح هذه األلفاظ عند االحتمال ، يرجع ألساس العرف يف مثل 
، 2أو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول 1معىن من املعاين على الناس 

ون العرف فعال أو قوال ، كما يكون عاما ويكون خاصا ببيئة دون أخرى ، يعد من أصول ويك
.االستنباط 

م االجتماعية ، نّبه  وألمهية العرف وضرورة اطِّالع املفىت على أعراف الناس يف ألفاظهم وممارسا
والعرف قاعدة من : الشيخ على ذلك أثناء جوابه ومناقشته لشيخه يف نازلة من نوازل احلبس قائال 

يف ما ارتبط قواعد املذهب جيب اتِّباعه واملصري إليه وصرف اللفظ له ، مث نقل نصوص العلماء 
. 3بالعرف عموما وما تعلق بألفاظ املوصني واحملبسني خصوصا 

ا  واألمر واضح هنا ، ويتفرع على أصل العرف ، قاعدة استعمال الناس حجة جيب العمل 
، واألصل أن يؤخذ بالعموم مل يتم فيه من قبل احملبس التقييد أوالتخصيص لظاهر النص البني الذي 

إال لوجود خمصص وباملطلق إال لوجود مقيد والختصيص والتقييد يف كالم احملبس بالصيغة الواردة يف 
.-واهللا أعلم –. النازلة 

حبس انقطع فيه الذكور : لثانيالفرع ا

العقب الذكور ومل يبق إال البنات ، بعد انقطع فيهسٌ حبُ " مسألة " عنوان ورد حتت نص هذه النازلة 
التحية والسالم ، جوابكم عمن حبس على أوالده الذكور مث على ذكورهم ما تناسلوا وامتدت 
فروعهم وأن المدخل فيه لألنثى من أوالد أوالده يف كل طبقة سوى إن تأميت أواحتاجت وحلقها 

يبق من نسله ذكر ومل يبق إال بنتان لذكر مث مل، الضرر فلها من غلة احلبس نصف ما للذكر الواحد 

.1/151القرايف ، الذخرية ، مصدر سابق ج - 1
.125أنظر اجلرجاين ، معجم التعريفات ، مصدر سابق ، ص - 2
.190أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 3
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ومن له املرجع ، من ذكور الذكر وإحدامها غنية وهلا زوج غىن واألخرى أمي غنية فأرادتا أخذ احلبس 
ما غنيتني فمن عند االنقطاع من أقارب احملبس ا لفقراء واملساكني أراد أخذه وحرمان البنتني منه لكو

.1مأجورينأجيبوايساعده الشرع منهما ؟ 

وحاصل جواب الشيخ أن العربة بلفظ احملبس وإن خالفه لفظه والشيئ لألقارب املذكورين مع 
.وجود البنتني بلغتا يف الغىن ما بلغتا 

 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة:

الشيخ رمحه اهللا أقر ما نقله عن غريه يف املسالة حبكم ما يظهر أن املسألة موجهة لغريه ، ضمنها 
إجاباته ، فعاجل املسألة حتكيما لفروع باب احلبس ، وهذا واضح من خالل اإلحاالت على مصادر 

.فروع املذهب كابن رشد اجلد ونوازل الفاسي وغريه 

: أبعاد ذات حسب النص الشيخ ،عندمعاجلة املسألةو 

من إشكاالت استعماالت احملبسني ومقاصدهم وما تطرحه ألفاظ احلبس يرتبط بالبعد األول
، عند الفقهاء وألمهية مراعاة مقاصد الواقفني ، اليت حتتاج إىل بيان وشرح التزاما ملا قرروه و ، 

.2حيي احلطاب للشيخ ، ف شرح ألفاظ الواقفني بالتأليف ، ومن ذلك مؤلوا املوضوعخص

مما جرى ،اإلناثختصيص احملبسني أمواهلم على الذكور دون بإقرار جواز تعلقي، الثانيبعدال
تمع هتعارف عليبه العمل و  .التوايت ا

ذا االعتبار  ومن حنا حنوهم من املتأخرين من املالكية عند املتقدمني حاصلها واملسألة 
: واملتأخرين أيضا حيدد يف ما يلي 

.205–204اجلواهر اللئايل ، مصدر سابق ، ص - 1
د سنة هو بن حممد احلطاب العامل اجلهبذ ، أخذ عن والده وعمه ، والشيخ أمحد بابا ، ترك مؤلفات يف الفقه واحلساب ونوازل األحباس ، تويف بع- 2

.280-279هـ أنظر الشيخ خملوف ، شجرة النور الزكية ، مصدر سابق ، ص 993
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خليل يف خمتصره ملا قال يف احلرمة ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك رمحهما اهللا ، مشى عليها -
، 1" وبطل على معصية وحريب وكافر لكمسجد أوعلى بنيه دون بناته "... مبطالت الوقف 

.2بيهن اعتبارا لعلة شبهة عمل اجلاهلية من حرمان البنات من إرث أ
الكراهة ، وهي رواية عن مالك أيضا ، ورجح هذا الرأى وعمل به يف املذهب ، إعماال لقاعدة -

.3تقدمي رواية غري ابن القاسم يف املدونة على روايته يف غريها احلاكمة باحلرمة 
ومن صيص الذكور باحلبس دون البنات ، اجلواز ، وذهب بعض من املتأخرين إىل جواز خت-

وجائز أن حيبس على " : ول صاحب عقد اجلواهر الثمينة بعد أن نقل اخلالف النصوص ، ق
الذكور دون اإلناث وعلى اإلناث دون الذكور وأن يساوى ، وما شرط من شرط مضى على 

.4" شروطه 

واملراد ،إىل ما مشى عليه من أجاب مبثل هذا يف نظري املسألةتكييف الوقد أشار الشيخ هلذا
املعتمد على ما نقله األئمة يف هذا املقام من مثل ابن ، يف الغنية حممد عبد العزيز البلبايل الشيخ 

.رشد اجلد والفاسي يف عملياته 

يتعلق بانقراض نوع احملبس عليهم من الذكور ، ووجود بنتني من أحد ذكور .البعد الثالث
فهل له ذلك قارب احملبس الفقراء منعهما ، وأراد أحد أغنيتني أحدمها مبال واألخرى بزوجالذكور 

أم أن العمل على مراعاة قصد ويؤول احلبس إىل هوالء األقارب أم هلما احلق ولوكانتا غنيتني 
؟ احملبس ويؤؤل احلبس إليهما ولوبلغتا يف الغىن ما بلغتا 

من كون احلبس خاص بالذكور والشيخ رمحه اهللا أصل جوابه احملصل يف احرتام ألفاظ احملبسني 
واختصاص البنات به بعد انقطاع دون اإلناث إال يف حالة التأمي أوحلوق الضرر بالفقر واملسكنة ، 

: اعتبارا عنده ألصول االستنباط اآلتية الذكور دون األقارب ، 

.251خمتصر خليل ، مصدر سابق ، ص - 1
.79، ص 4ر الشرح الكبري ، مصدر سابق ، ج أنظ- 2
.79، ص 4املصدر السابق ،  ج الشرح الكبري - 3
.36، ص 3أنظر ابن شاس ، عقد اجلواهر الثمينة ، مصدر سابق ، ج - 4
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ما جرى به العمل -

ز ختصيص احلبس على الذكور دون اإلناث إال يف اأثر هذا األصل يف النازلة يؤكده جو 
وانطالقا من هذا االعتبار احلاالت اليت يقصدها احملبس كالتأمي والضرر احلاصل هلن بالفقر واملسكنة ، 

:1بصحته وعدم بطالنه كما قال الفاسياعترب ختصيص البنات باحلبس دون اإلناث مما جرى العمل

آتنِ الطْ بُ الْ مُ دَ وعَ ةٍ حَ صِّ بِ اتِ نَ بَـ الْ الَ َني نِ بَ ى الْ علَ سٌ بْ حَ وَ 

ولعل هذا املتمسك به من أهل توات يف ختصيص الذكور دون اإلناث يف احلاالت الغالبة ما 
ألن القول عنده استعمل فيه أصل العمل مبا جرى به يريده الشيخ وإن مل يشر لنص الفاسي املذكور 

.الفاسي العمل الحماكاة وتقليدا صرفا للعمل 

وهو مسلك عمل عليه املتأخرون حاملني لفظ الكراهة الواردة يف نص اإلمام مالك رمحه اهللا على 
.الكراهة التنزيه مصححني القول باجلواز 

يقف أحد املعاصرين الباحثني يف تطبيقات ما جرى به العمل يف املغرب على مربرات وإن مل
للجواز يف هذا الفرع ، نظرا للمحاذر اليت ذكرها كالعداوة اليت ميكن حصوهلا بني الذكور واإلناث ، 

ا معاملة تشبه عمل اجلاهلية يف إيثار األبناء على البنات يف املرياث  املربرات لكن، 2إضافة إىل إ
ذا االختيار ، ومدارك هذاواضحة لدى العمل التوايت تبقى  ظاهرة كما بني الشيخ رمحه اهللامتسكا 

.اثناء عملية التأسيس للنازلة 

العرف -

ويتضح يف احرتام املنصوص عليه من قبل احملبس ، يف بقاء امللك متداول بني الذكور فقط ، يف 
أو الفقر ، وإن انفردن خصص به دون النظر إىل حالتهن من غىن أوفقر دخول البنات يف حالة التأمي

، ما يعىن أن الحق للفقري القريب من غري األبناء ، والقاعدة املشار إليها يف ما موضع ، واضحة ، 
.أنظر أبو القاسم بن سعيد العمري ، األميات الفاشية يف العمليات الفاسية ، مصدر سابق ، ص ، د ، ت -1
.468–467أنظر اجليدي ، العرف والعمل يف املذهب املالكي ، مصدر سابق ، ص - 2
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من أن املعروف عرفا كاملشروط شرطا ، ضف إىل ذلك ما يعززها يف هذا املقام ، قاعدة املسلمون 
.وقاعدة الزيادة على النص نسخ ، وكل معىن إذا استنبط من أصله أبطله فهو باطل على شروطهم ، 

من وقد جاءت اإلشارة البلفظه ، العربة بقصد احملبس يف أن العرف جرى به املااعتبار كل ذلك 
: وهي قوله يف عملياته الفاسي القاعدة الىت أشار إليها إىل الشيخ 

اسفَ لِ هْ أَ لِ مَ عَ ِيف ظُ فْ اللَّ الَ اسِ بَ األحْ يفِ ودُ صُ قْ مَ ي الْ وعِ رُ وَ 

أهل العراق املالكيني وبني داخل املذهب بني خالفية ؟ واملسألة يف اعتبار قصد احملبس أم لفظه 
الشيخ كهم  وافقمن و 1ما سار عليه عمل أهل فاس اللفظ هو ، والعربة بالقصد الغريهم من املغاربة 

من مراعاة قصد ..."اعتمادا على ما جاء يف نصوص السابقني بلفظ وابه جلملا أصل رمحه اهللا ، 
احملبس وإن خالفه لفظه أن الشيء لألقارب املذكورين مع وجود البنتني املذكورتني وإن كانتا يف الغىن 

.2" بلغتا ما بلغتا على الكمال والتمام 

الفطرة السليمة-

ففطر الناس يفطرهم خلقهم وبدأهم ، وكذلك ، خلق ، ط ، ر  يف اللغة يعىن لفظ مادة ف ،
.3ما فطر عليه الناس من املعرفة 

الدين املتفق " نقتصر منها على التعريف التايل والذي حيددها ب ويف االصطالح ، عرفت بعبارات 
ة ، والقدرة على مع ما جبل عليه اإلنسان بصفته إنسانا من مجلة العقل واالستعدادات للحضار 

ئل احلبس ، أنظر أبو القاسم بن سعيد العمري ، األميات الفاشية يف العمليات الفاسية  ، خمطوط خزانة الشيخ احلاج أمحد رمحه اهللا بأنزمجري ، مسا- 1
.د ت 

.205اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 2
.5/5انظر ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، - 3



من نوازل الشيخ عبد الكريم البلبالي" لفقه المعامالت المالية  " تطبيقـات أصول االستنباط  : الفصل الخامس

319

اكتساب املعرفة واملرونة على الطاعة والذي يساعد على تنمية معارفه وسد حاجاته فيما خيص 
.1العادات والعبادات 

حد املفاهيم املؤسسة لنظرية املقاصد عند املهتمني بعلم املقاصد كالطاهر بن أالفطرة وتعترب 
هُ تْ لَ بِ ما قَ من معايري معرفة صحة األقوال واألفعال ، إذْ عاشور رمحه اهللا وغريه ، وهلذا كانت معيارا 

عاجلناه من مباحث الفكر لعكس صحيح ، وقد وضحنا ذلك يف ما عليه باالعتبار وامَ كِ حُ 
.2املقاصدي 

ذا األساس وابه يف النازلةعزز الشيخ ج، ما فطر عليه اإلنسان ظاهرا وباطنا ولكون الفطرة هي 
الذكور مما من شأنه عدم األوالدامللك بيد بقاءيف هذه النازلة اإلنسانية الفطرة ما يساوقمعتربا أن، 

يف عرف الناس ولذلك ترى " قائال الضياع واخلروج عن العائلة أودخول من يشاركهم من خارجها ، 
مل صهم بالتحبيس دون اإلناث ومل جيعل للبنات منه إال ضمان حد العيش ، فإن خيمن له ذكور 

يكن سوى البنات حبس عليهن مجيع أمالكه ومل يلتفت ألقاربه وقد يعقب على أوالدهن وينزهلن 
:  ونصه واضح يف هذا املقام قائال منزلة أبنائه الذكور ، إال إذا خاف أن ينقرض فيؤوله إىل أقاربه ، 

بلغتا على بلغتا ماوإن كانتا يف الغىن املذكورتني لبنتني لألقارب املذكورين مع وجود االشيئ أن 
ملا جبلت عليه الفطرة اإلنسانية من إرادته أن يكون ماله من األمالك ألوالده ، الكمال والتمام 

م من الذكور  ما دام له عقب ذكر فإذا انقرضوا أى الذكور من أعقابه ومل يبق هلم إال الذكور وأعقا
.3...." البنات مل يرد أن يكون ذلك ألقاربه غريهم 

.70م  ، ص 1993، 05، ط دار الغرب اإلسالمي ، ومكارمها عالل الفاسي ، مقاصد الشريعة-1
.وما بعدها 111الفكر املقاصدي عند ابن باديس ، مصدر سابق ، ص " أنظر حبثنا بعنوان - 2
.206-205مصدر سابق ، ص اجلواهر ،-3
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.؟ عنى الحبس يهل والهبة لفظ التبرع برسم : الفرع الثالث 

ا التربع يف اللغة  فعل األمر بغري عوض ، وجاء يف لسان العرب يف مادة نفل ، كل عطية تربع 
،1معطيها من صدقة أوعمل خري اعتربت نافلة 

وله صور أو أنواع من هبة أووصية أووقف ، ما يعىن أن لفظه أعم من املصطلحات املذكورة ، أما 
يهبه وهبا ووهبا الشيءتعىن العطية اخلالية من األعواض ، من لفظ وهب لك فاهلبة يف اللغة 

.2وأوهب لك الشيئ أمكنك أن تأخذه وتتناوله بالتحريك ،

على و ورجل تربع على أوالده : ونص السؤال يف عني النازلة ورد ضمن ما سأل عنه شيخه قائال 
لألبناء مع اآلباء ، لكلفظ احلبس ، واحلبس يكون معقبا وال مدخأوالد أوالدهم ، فهل لفظ التربع

.فهل الجيوز ألوالد الصلب بيع نصيبهم جلهله ؟وإذا قلنا أنه كاهلبة اهلبة ، أوك

بلفظ التربع ينسحب عليه لفظ احلبس ، ما كان حاصل اجلواب على السؤال أن حكم النطقف
يشمل لفظ الصدقة واحلبس واهلبة وغريها من العطايا ، وأن لفظ التعقيب الوارد املراد به التأبيد من 

.3قبل احملبس كما هو الشأن يف لفظ الصدقة إذا قارنه قيد  

 التكييف الفقهي وأساسه في النازلة

وهلذا أحال على املختصر ، اب احلبس  وما تعلق بذلك ، باجلواب مكيف حمكم لفروع مقتضى 
.وشرح أمحد الدردير ، والشرح الكبري للدسوقى 

اخل ، كما أن لفظ احلبس ..فلفظ التربع لغة كما سبقت اإلشارة ، يدخل لفظ الصدقة والتربع ، 
4لصدقة ، وكل ما يقتضى ذلك من قول أوفعل ، كما هو مقرر يف مظان الفقه املذهىب يشمله لفظ ا

.670، ص 11أنظر ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج-1
.288، ص 15أنظر ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج - 2
.189اجلواهر، مصدر سابق ، ص - 3
.501انظر مثال ابن اجلوزي ، القوانني الفقهية ، مصدر سابق ، ص - 4
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مع التعقيب إذا من أن مراد اللفظ بالتربع واجلانب الذي اعتمدت عليه الفتوى راجع للعرف 
لفظ األوالد وأوالد األوالد التعقيب مقصود مجلة احلبس الغريه ، والعربة مبقصده البلفظه ، و قصد

املشهور يف املذهب من أن و اختصاصهم به واستمراره معهم ، يقصدواضح من املتربع فيها منصوص 
.، ولوبلفظ تصدقت احلبس يأخذ كذلك حكم التأبيد على جمهول حمصور كفالن وعقبه 

مسائل مختلفة : المطلب الثاني 

اول إدراج مسائل تطبيقية من خمتلف األبواب ، ما جيعل التطبيقات يف هذا املطلب األخري حن
:شاملة لكل احملاور الىت عاجلتها نوازل الشيخ وفق الفروع اآلتية 

وضع الجريدة على القبر : الفرع األول 

من مكونات النخلة الىت تعد من أهم نٌ وِّ كَ ، مُ السعفة طويلة رطبة أويابسة اجلريدة ، يراد ب
األشجار تأقلما مع البيئة الصحراوية ، استغلها الفرد التواتى يف حياته إىل جانب االقتيات منها ،  

.إىل غري ذلك من املنافع ...كالتسقيف بأجزائها من جريد وليف وجذع وكرناف 

كاتبه أهلمه اهللا الرشد والصواب سئل  ورد على شكل ، هـ 1329املؤرخة بسنة هنا ونص النازلة 
.والأخزاه يف املئاب ، عن اجلريدة الىت توضع على القرب غري مشقوقة هل ذلك أفضل أو شقها ؟

، مدلال لذلك فكان اجلواب واضحا مؤسسا حاصله وضع غري املشقوقة على القرب أحسن وأفضل 
.1قوله حممد عبد الكرمي بن َحممد بن حممد عبد الكرمي البلباىل لطف اهللا به أن ختم بتوقيع إىل 

لكن السؤال املطروح ما املراد بالشق ، وحسب نص السؤال واملفهوم احمللى أنه كسر اجلريدة إىل 
شقني بالوسط ال الكسر على نصفني وإال فإن هذا هو الذي فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كما 

ف يأتى يف التأسيس وإمنا املراد الكسر لشقني ، ما جيعل اليبس أسرع للجريدة من الكسر على سو 
.نصفني دون شقني 

.76-75اجلواهر ، مصدر سابق ، ص أنظر - 1
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 الفقهى وأساسه في النازلة التكييف

أيضا  هاكالبخاري وابن حبان وشروحالنبوية  تون السنة الشيخ أحال على مصادر املوضوع مب
وضع اجلريدة على القرب طلبا لتخفيف العذاب عن كالقسطالىن وغريه ، إشارة منه إىل أن أصل 

عن ابن فقد ورد [ امليت ، مما هو معلوم واضح يف السنة النبوية لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ما  وما يعذبان يعذبان لعباس رضى اهللا عنه أن النىب صلى اهللا عليه وسلم مر بقربين يعذبان فقال إ

من البول ، وأما اآلخر فكان ميشى بالنميمة ، مث أخذ جريدة يف كبري ، أما أحدمها فكان اليسترت
فقال لعله أن ، عت هذا نفقالوا يارسول اهللا مل صمث غرز يف كل قرب واحدة رطبة فشقها بنصفني

إلن : " قائالوالسبب ، مث حدد احلكمة والىت أشار إليها بلفظ العلة1]خيفف عنهما مامل ييبسا 
والسبب ختفيف العذاب عن صاحب القرب مدة دوامها مل تيبس كما أشار إىل ذلك العلة يف ذلك 

بقاء االخضرار بقاء للحياة فيها ، جيعلها تسبح وبربكة التسبيح خيفف العذاب السابق ، إذ ْ احلديث 
مث ختم يث إشارة إىل أن اجلريدة نصفت ، عن صاحب القرب ، مث بني أن الكسر املذكور يف احلد

بعد اإلشارة إىل وصية هذا االستدالل بزيادة فائدة مستنبطة من فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
نسان ينتفع اإلأن ىوه، الوارد نصه يف البخاري بريدة األسلمى يف أن جتعل على قربه جريدتان 

.2بالعمل الذي مل يسع فيه 

حكم تناول المال المشبوه بدون سؤال عن مصدره أحالل أم حرام :الثانيالفرع 

ا يعود على جسم اإلنسان بالفائدة مادية أومعنوية مم، من معانيه الطيب، حلاللمفهوم ا
.3أخوذ لغة من اِحلْرِم واحلرام ، مجعه ُحُرٌم املوعكسه احلراموجينبه األذى ،

واضح من حيث األدلة الظاهرة يف عينه ووصفه ، كما هو صريح حديث النعمان بن احلالل و 
، وذلك يف حده اختلفت املفاهيم والضوابط  تشديدا وختفيفا ومع ذلك 1رضى اهللا عنه البشري 

. 322، ص 1كتاب اجلنائز ، باب  اجلريد على القرب ، ج 1361، مصدر سابق ، رقم احلديث أخرجه البخاري - 1
.76أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 2
.119، ص 12ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج - 3
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، وقيل ما مل واعتمد هذا املفهومما جهل أصله احلالل ما أشار إليه الشيخ عند استدالله ، فقيل 
أو ما مل يتعلق به حق هللا تعاىل ، ، واعترب هذا املفهوم حيمل معىن الرفق بالناس يتبني أنه حرام

يتبني حكمه على التعيني نتيجة اخلفاء وعدم فمامل، أما املشتبه 2وقيل غري ذلك لغريه والحقٌ 
.أم احلرام لإلحلاق بأٍى منهما الوضوح أيأخذ وصف احلالل 

ة جنتيمن نوازل ومستجدات الزمان على عصر الشيخ وما بعده ، املعنون هلا هذه املسألة 
، ورد السؤال فيها على النحو فقل احلالل وغلب احلرام رواج حركة األموال املشبوهة املصدر 

وسئل رضى اهللا عنه عن رجل قال ظهر يل أن الأسئل عن حاجة لِيَِّال جندها حراما " التاىل 
، فأجاب رمحه اهللا على تعاطيها من غري سؤال أم ال ؟عن تركها ، هل جيوز له اإلقدام والنقدر

مستطردا يف االستدالل ، ما حاصله جواز ترك السؤال عن مصدر هذا املال بعلة إمكانية كونه 
.3من املأكوالت حراما السيما إن كان

 التكييف الفقهى وأساسه في النازلة

الشيخ أحال للموضوع على بعض من مصادر احلديث والفقه ، كالقسطالين ، والفاكهاىن ، 
وخليل وشراحه يف موضوع رد املغصوب من حيث حتديد طريقة التخلص منه ، مث أسس اجلواب 

: تتلمس يف ما يلىعلى خلفيات 

المصلحة-
زمان وعدم وجوب السؤال عن  لعل الداعى من الشيخ للقول بصحة تناول األموال يف هذا ال

ا حالال أم حراما خاصة إذا كانت من املأكوالت مما هو ضرورة لالقتيات  هو ما يقتضيه إعمال كو
فساد إذ القول بغري ذلك مؤد للضيق واحلرج خصوصا يف األقوات ، بسبب ، املصلحة من التيسري 

.احلديث ....املراد احلديث املشهور يف البخاري ومسلم ، إن احلالل بني وإن احلرام بني - 1
1مطبعة املدين مبصر القاهرة ، إمام ، ط على بن خلف املنويف ، كفاية الطالب الرباىن على رسالة بن أيب زيد ، حتقيق أمحد محديأنظر - 2

.274، ص 2م ، ج 1973هـ 1409
.153-152اجلواهر ، املصدر السابق ، ص أنظر - 3
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" : هلذا قال و واألحكام تتغري تبعا لذلك املال احلرام واملشبوه ، وقلة احلالل ، من حيث غلبة الزمان 
، نقال عن حمشى رسالة بن أيب زيدمث دلل على ذلك بنص ،إلن احلالل كاد أن يعدم يف الزمان 

وأمر اهللا بأكل الطيب وهو احلالل ، الينبغى اليوم ألحد أن يسأل عن أصل شيء فإن "،ريه غ
لى ظاهر الشرع أوىل له من أن يسأل عن عالشيءاألصول قد فسدت واستحكم فسادها ، بل أخذ 

.1"شيئ فيتعني له حترميه ، مث حيتاج إليه فيأخذه مع علمه حبرمته أوشبهته 

محلها على احللة اعتبارا دلل رمحه اهللا للنهى عن السؤال عن املال املشكوك أواملشبوه ، و وقد 
يرتتب حالل عن شبهة ، مما شيءل لألصل يف املال ، ومن مث اخلروج من دائرة اإلقدام على تناو 

من القساوة يف القلوب وغريها كما نص عليه رمحه عليه من تناول الشبهة مع العلم وما ينجر معها 
.2اهللا

ميراث ذوي األرحام:الثالثالفرع 

م رحم ، مفرد، ذوو األرحام من الرحم  يف باب الفرائض األقارب ممن ليسوا من واملقصود 
أصحاب الفروض أوالعصبات ، ووقع اخلالف يف توريثهم منذ العصر األول للصحابة الكرام ، 
املذهب املالكى يضع أسبابا للمرياث كغريه ، من تلك األسباب بيت مال املسلمني إىل جانب 

قاعدة فعاصبه بيت مال املسلمني ، النسب والعتق وغريمها ، فإن مل يكن للميت عصبة والموىل فال
ويف هذا يقول خليل رمحه اهللا املمثل ملرحلة استقرار األقوال يف املذهب بعد أن حتدث عن أحقية 

، يقول الشارح 3" املال بيت مث مث املعتق كما تقدم " أصحاب الفروض مث العصبة يليهم املعتق 
ذ مجيع املال إن انفرد أو الباقي بعد ذوى منتظما فيأخ–أى بيت املال -الدردير وإن مل يكن 

أشار ومعىن هذا أننا النرد على ذوي السهام ، والمن بعدهم من ذوى األرحام ، وإىل هذا4الفروض 

.274، ص 4العدوي ، حاشية العدوى على شرح كفاية الطالب الرباىن ، مصدر سابق ، ج أنظر - 1
.154أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 2
.308خليل ، املختصر ، مصدر سابق ، ص - 3
571وانظر ابن اجلوزي ، القوانني الفقهية ، مصدر سابق ، ص ، 468، ص 4الدردير الشرح الكبري ، ج -4
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وانطالقا من هذا 1واليرد واليدفع لذوى األرحام : " بدون أن يذكر خالفا قائال يف خمتصره خليل 
كما يتضح أثناء التأسيس ه يف توات وخولف املذهب فيه  اعترب الشيخ السري خالف ذلك مما عمل ب

.ملا اعتمده يف جواب النازلة

لكن الناظر إىل واقع املذهب جيد اخلالف موجودا ، فالطرطوشى مثال يعترب بيت املال وارث لكن 
بقيد االنتظام وإال رد على ذوي السهام وورث ذوو األرحام ، وهو ما نقل أيضا عن الباجي وابن 

ث ذوى عبد الرب وغريهم عن ابن القاسم ، وحكى االتفاق عن شيوخ املذهب بعد املأتني على توري
.2األرحام والرد على ذوى السهام لعدم انتظام بيت املال  

، أيضا بالنظر لغياب بيت املال متاما بالديار التواتية آنذاك وهو ما مشى عليه العمل يف توات 
: ناهيك عن انتظامه ، كما قال الشيخ 

الْرَحاِم اْدفـََعنْ َومْن َميُْت ِمن َغْريِ َواِرِث اْمسََعْن      َمْرتوُُكُه ألُوِىل ا

ِبِه َجرَى اْلَعَمُل ِيف ُتوَت فَاْعَلَمْن      لَِفْقِد بـَْيِت اْلَماِل يف َهذا الزََّمنْ 

حنايف فلكه ، و املتقدمون يف املراحل األوىل للمذهب مسلك سلكه املالكية واعتبار عدم الرد
.فهو حياكى مشهور املذهب خليل رمحه اهللا ، 

مث مات االبن ومل يرتك وارثا وأختيهالنازلة ورد يف شكله سئل كاتبه عن رجل مات عن ابنه ونص
سوى عمتيه املذكورتني ما يفعل مبرتوك االبن املذكور ؟ 

.3فكان حاصل اجلواب الدفع للعمتني بأمجعه على القول بتوريث ذوى األرحام

.308خليل ، املختصر ،  مصدر سابق ، ص - 1
.468، ص 4الشرح الكبري ، مصدر سابق ، ج - 2
.251أنظر اجلواهر ، مصدر سابق ، ص - 3
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 التكييف الفقهى وأساسه في النازلة

، وانطالقا من هذا موضوع ما تتحاكم إليه النازلة واضح وهو ما تقتضيه قواعد باب الفرائض 
أحال على مصادر الفقه كالتسوىل شارح التحفة ، وابن اجلوزى يف القوانني ، والدردير يف الشرح 

.الكبري 

ى ما به العمل يف أما املستند للتوريث هو فقد شرط وجود بيت مال للمسلمني وانتظامه ، سريا عل
الدفع للعمتني بأمجعه على القول بتوريث ذوى ":املذهب املالكى بتوات ، وهذا ما نص عليه ملا قال

األرحام ، والذي جرى العمل به اآلن عندنا لعدم بيت املال وفقد شرطه وختم املوضوع حمصال 
: منظوما قائال 

نْ عَ فَـ ادْ امِ حَ االرْ وِىل ألُ هُ كُ ُو رتْ مَ نْ عَ امسَْ ثِ ارِ وَ ْريِ ن غَ مِ تْ ميَُ منْ وَ 

نْ مَ ذا الزَّ يف هَ الِ مَ الْ تِ يْ بَـ دِ قْ فَ لِ نْ مَ لَ اعْ فَ وتَ تُ يفِ لُ مَ عَ الْ رىَ جَ هِ بِ 

نْ نَ سَ ا الْ ذَ ى هَ لَ عَ اهُ نَ بْـ جَ أَ دْ قَ فَـ نْ كَ ا َر نَ لَ نْ مَ رادُ ا مُ ذَ انَ كَ إنْ 

علماء توات سريا قضاة و املراد ما عمل به ، والواضح أن لفظ العمل الذي استند إليه الشيخ هنا 
مما مشى عليه املتقدمون وجاله نص املتأخرون يف املذهب مما هو خالف املشهوراعتمده على ما 

كالم مما قد يفهم من، علماء توات به خيتص الااختيار يبدو،خليل املعتمد على ما به الفتوى 
ذا قدمي يف املذهب بل حكى االتفاق عليه من إذ ، الشيخ ملا قال ، به جرى العمل ىف توت  العمل 

.- واهللا أعلم –. اه سالفا ـحنضشيوخ املذهب بعد املأتني اهلجريتني ، كما و 

يتلخص هذا الفصل على تلمس أصول استنباط خمتلفة عاجل الشيخ ضمنها قضايا زمانه يف 
: املعامالت املالية واملائية ، وحاصل ذلك يف ما يلى 

مسائل الربا توزعت على فروع اتضحت فيها االستفادة من القواعد املتعلقة باملصلحة كما هو 
لتحاكم إىل قاعدة حرية التصرف الىت يقتضيها البيع يف منع الشأن يف بيع حلم الشاة وزيعة ، كما مت ا
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حتجريا مناف يعد مما حبضور من حيضر معه الذبح والبيع اشرتاط رب اخلروف على املشرتى ذحبه إال 
ملقتضى حرية التصرف يف املبيع ، كما حتوكم إىل قواعد الربا يف نازلة الوزن والكيل نتيجة التطور الذي 

قاعدة معيار املماثلة يف ما يوزن ناس إبان عصر الشيخ وما بعده ، حتاكما إىل لحصل على حياة ا
.أويكال للشرع 

على ما تقتضيه قواعد الباب مما يوافق تركزت أصول االستنباط فيها واألكرية بينما مسائل اإلجارة 
هـ ومسألة 1371أوخيالف األركان والشروط يف معاملة ما من تلك النوازل كإجارة بىن تامر سنة 

مكرتى اخلروف الذي شرط على ربه أخذ قسطه حلما ومن سائر اخلروف القيمة ، كما متت استفادة 
الشيخ من أصل قاعدة القياس واملصلحة يف نازلة اخلماسة ، أوما يصطلح عليه فقها بكراء األرض 

أجرة إمام الصلوات من جبزء مما خيرج منها ، ونفس قاعدة املصلحة مت االستناد عليها يف نازلة اخذ 
.غلة موقوف املسجد ، إضافة إىل ما تقتضيه قواعد املذهب يف مثل هذا النوع من املسائل 

أما مسائل املعامالت املائية وما تبعها فبحكم ارتباطها بالعرف مت حتكيمها يف األغلب إىل ما 
بنوع األحباس وألفاظ احملبسني ، جرى به عمل القضاة واملفتني يف اإلقليم ملا يشبه خصوصا ما ارتبط

ا  ا ،  ومياه الفقارات ونزاعا مت التحاكم يف هذه املسائل إىل  قواعد باب كما وقضايا فضاءا
املعامالت ، كنازلة إبدال ماء فقارة بطعام أوبيع مائها معدوما ، وما تعلق بذلك من آثار قواعد 

.الضمان كقاعدة اخلراج بالضمان وفروعها 

املعامالت دون أبواب أصولهنا على يف الغالب الحظ يف كل ذلك اعتماد أصول االستنباط وامل
.النصوص
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خاتمةال
فبعد رفع عصا بقدرته يتم االبتداء واالختتام ، و ،الصاحلاتتتم يف لطفه احلمد هللا الذي 

خلفه لنا احلظ من الفقه التطبيقى لرواد احلاضرة قيب بني جداول وحدائق مكنونات ماالبحث والتن
، ممن قدر اهللا لنا أن خاصة منوذجها والشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل ، عامة لتوات الفقهية العلمية 

ها حنن حبمد مما جنيناه ، علميةتوجيهاته الما انبنت عليه ونتذوق متكئلفقهيةنتفيأ ظالل خترجياته ا
نعتقد الفوائد اليت ملتفتة لبحر تلكالتزال وقلوبنا وعقولنا ، الرحلة تلك عصا نضع اهللا وحسن عونه

.من الباحثني غواصني مهرةيف حاجة ماسة إىلمل ينضب مما اليزالأن معينها 
من مناطق اجلنوب اجلزائري –إقليم توات –هذه البقعة اجلغرافية دراسة اتضح فيها أن 

منها فقه ، للصحراء اإلفريقية الكربى املعمرة منذ القدمي ، شهدت زمخا علميا يف شىت فنون املعرفة 
نشاط امتد إىل ما قبل ، لعوامل ومميزات طبيعية رغم بعدها عن مراكز احلضارة والعمران النوازل ؛ 

، استمر عطائهم إىل القرن الرابع للفقه التطبيقي كثر يف تكوينه علماء  القرن العاشر اهلجري ، شارك 
عشر اهلجري ، العشرين ميالدي ، منهم العالمة حممد عبد الكرمي البلبايل الذي استجاب 

زمن عرفت فيه اجلزائر علىيف جمال الفقه النوازيل ، زمانهعصره ومتغريات معطاياتأفراد النشغاالت 
ات مت حتكيمها إىل ميزان األصول والقواعد والضوابط الفقهية ، مما آثار الظاهرة االستعمارية ، إجاب

لُ زّ نَـ يُـ ملا كانلعامل التواتى اأثناء عملية استنباط خلفية استدالليةشكل فقها تواتيا نوازليا ارتكز على 
تتطلبان االمتثال حقا صعوبة وعسر ما حيمله التنزيل من القضايا والوقائع على تلك النصوص مع 

.عكسها مالمح األشخاص واألزمنة واألمكنة واملصطلحات احمللية تقعية الىت للوا
تلك املدارك املختلفة والىت تعد ذلك الفقه الذي عرب عنه الفقهاء مبصطلحات خمتلفة ، جتمعها 

ا صلى اهللا عليه ورسوله عز ووجل عن اهللا يف فقه أحكامه توقيعجمرد ادعاء طاملا مل تؤسس إجابا
.وسلم 

تهد وتباينت درجات  املتعاطني بالنظر للتمكن من وانطالقا من هذه اخلطورة ضبطت معامل ا
ا ، مواصفات التتوفر لكل ن ال اتلك الضوابط والضعف فيها أواخللو من بعض مواصفا شط يف ا
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ملستجد وفق تكييف الصاحبه الفقهي إال لذوي القدرة على االجتهاد ولو يف أدىن مراتبه ، مما يؤهل
املسالك الىت يرومها ، ومن هنا يأتى تبني أثر فقه النوازل عند علماء حاضرة توات من حيث جتليات 

املتعدى إىل بعض القضايا ، لكل األحكام الشرعية املوقوف عليهاظاهراملاملفهوم الشامل يف أحد 
كام الشرعية العملية ، ومن خالل الفكرية واللغوية ، واختص يف بعض مظاهره باالقتصار على األح

مظاهره حتديدفتمهذا مت استجالء البدايات احلقيقية هلذا النشاط املرصود من القرن العاشر اهلجري ، 
واملعامل املستجيبة للخلفية التأصيلية الىت سلكها املفىت يف تكييف مسائله ذات اخلواص وخواصه

هلذا بشكل عام من خالل تلمس تطبيقات لفرتات متباينة الفكرية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية
وما م 20-19الثالث عشر والرابع عشر اهلجري نيىل القرنمرحلة ما وعته املصادر إمنذ الفقه 

يف خمتلف من نوازل الشيخ الفقيه حممد عبد الكرمي البلبايل رمحه اهللا ،أيضا بشكل خاص يتلمس 
.وخمتلف املسائلفروع أبواب الفقه بدءا من الطهارة انتهاء إىل أحكام األحباس 

من أصول االستنباط يف الفقه التطبيقي عند علماء حاضرة توات تلخيص ما توصلنا إليه وحناول
:اجلمل اآلتية يف عامة والشيخ البلباىل خاصة وذلك هلذا البحث املالكية 

املذهب املالكي يف جمال التأسيس خالل ما متت معاجلته مما تعلق مبراحل من :األولى -
يف مع االختالف احلاصل يف ما بني هذه املراحل ، يتضح أن االهتمام بأصول االستنباط للفروع 

وقع أصالة ، وهذا ما ظهر يف املصنفات املسوقة بالقصد األول لبيان أصول االستنباط الفقه املالكي 
ا ومن تلك املراحل ملتأصيل فيها بالقصد الثاين ، ع تبعا ، تعكسه مؤلفات الفروع اليت يعد ا، كما وق

انصب عملها على تفريع الفروع وبيان األقوال ، أو حسم اخلالف إىل ما به الفتوى الذي عرفته 
منة مرحلة االستقرار للمذهب املالكي ، وهذا ما ظهر عند املتأخرين ، لكن أصول تلك الفروع متض

.فيها ، كما أن االهتمام بالتأصيل مل يتوقف حىت بعد مرحلة حسم األقوال
شمل كل يمفهوم النوازل وما تبعها من إجابات على العموم عند علماء توات : لثانيةا-

تعدى إىل القضايا ياألحكام الفقهية العملية ، وقد و األخالق ائد و بالعقتعلق أحكام الشريعة مما 
.لكنه نزر اللغوية تبعا 
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مفهوم النوازل وما تبعها من إجابات تطبيقية عند الشيخ حممد عبد الكرمي البلبايل ، : ة ثلالثا-
.مفهوم يقتصر على جمال فقه األحكام الشرعية الفرعية العملية دون غريها

يف خمتلف القضايا فيما اطلعنا عليه التواتيونبناء على واقع ما أجاب عنه النوازلييون : الرابعة-
الناشئة من من خمتلف اجلهات اتضح أن الفقه النوازيل عندهم الخيتص باإلجابة على األسئلة

يتعدى إىل نوازل وإمنا –وإن كانت السمة الغالبة  من هذا النوع -قضايا اإلقليم التوايت فقط 
ونوازل من داخل اإلقليم ورفع أمرها وقعت خارج اإلقليم وأجيب عنها من داخل اإلقليم ،

ا متعددة قد ترتبط مبسألة ل لعلماء طلبا للبيان الشرعي من خارج اإلقليم ، كما أن موضوعا
خاصة ، وقد حتوي مسائل متعددة يف كل أبواب الدين ، وقد ختتص مبسائل احلكم الشرعي 

.العملي 
تمع الدينية والدنيوية النوازيل التوايت ميثل املرجع املعتمد: خامسةال-  يف مجيع قضايا ا

االت و والسياسية وبذلك عكس أولئك األعالم النوازليون مدى  استجابتهم حضورهم يف تلك ا
أضفى حبق على تلك النوازل كما لبيئتهم وقضاياها املتجددة دوما ،  للمتغريات الزمنية واملكانية 

تمع التوايت يف الواقعية ، تمع احمللي ، ما جعلها مرتبطة بأعراف وعادات ا الرتباطها بقضايا ا
أبعدت عن الفرد التوايت احلرية الدينية جتاه ما ينزل به يف ظل عدم كما مجيع جماالت حياته ،  

أكسبته طمأنينة بقدرة الدين اإلسالمي نفسه ويف الوقت ، وجود قضاء رمسي تابع لنظام معني 
.الذي يعتنقه على املواكبة واحلضور 

بذل نوازليو توات طاقة وجهدا خاصني لإلجابة على قضايا واقعهم ، إذ :سة سادال-
ع اإلجابة املتعلق يعكسها واقالفتوى يف النوازل جهد خاص اليغنيه نقل فتاوى السابقني فقط 

.بكثرة نصوص املصادر واإلستطراد أحيانا يف املوضوع 
ا امتازت خبصوصية اجلمع بينها وبني احلكم القضائى : بعة السا- النوازل عندهم يف بعض فرتا

ا إخبار وإلزام حبكم أن وإمن، ليست عملية إخبار باحلكم فقط يف بعض مظاهرها، فكانت 
.نوازليون هم ةمشاوري القضا
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عامة هلا من خالل النماذج اليت مت عرضها ومناقشة نصوص علماء نوازل توات : ةثامنال-
وتقعيد الفقه املالكي تأسيساتضح إسهامهم يف جمال ، والشيخ حممد عبد الكرمي البلباىل خصوصا 

. املتحركبواسطة الفقه الذي طرحه واقع حياة الفرد التوايتحباضرة توات
باإلقليماحلوار الفقهي واملناظرة ةحركتأطري أسهم يفالفقه النوازيل عند علماء توات : ةتاسعال-

معرفة مؤسساتالطالع و االلذين عمقا الدرس الفقهي وارتقا به من جمرد التسليم لألقوال إىل ، و 
ار ، كما هو دليل واضح على نبوغهم يف احلو ضمن أطر أصول وقواعد الفقه املذهيب املالكياملسائل

ملتعددة يف املوضوع املختلف فيه ، واجلدل العلمي النزيه ، وعدم االستسالم للتقليد ومناقشة املدارك ا
الىت املدارك تلك نتيجة يثبت أمام أدلة املخالف لذلك احلوار حمك جعل فقههم يوضع على ما

.صول االستنباط أسس عليها الراجعة أل
لقد استجاب العامل النوازيل للمتغريات الزمنية واملكانية لبيئته من حيث القدرة على : العاشرة -

أن فك، التكييف ومن مث التأسيس ما أكسب الفرد التوايت الثقة والطمأنينة يف تلك اإلجابات 
.جييبونه للمذهب املالكي املنظرين واملقعدين األوائل 

ا وإجازاةتدريسمن خالل ما مت رصده من مظاهر اهتمام علماء توات بالفقه :شرة حادية عال-
التواتني بأصول االستنباط اليقل أمهية عن اهتماهم بفروع الفقه، يتضح أن اهتمام علماء النوازل 

.، تعكسها نصوص خصوصا تلك املنبهة إىل أمهية األصول النظري

ارتبط بالدليل مما جعل قواعد املذهب تتضح فيه ماء توات لعلإن الفقه التطبيقي : عشرةالثانية- 
قياس النظري على النظري املراعي وخاصة عملية التخريج مبفهوم، عكسها عامة التطبيقات األصولية ت

.-شرع اهللا - للمصلحة 
مكنتهم األساسية للمذهب علماء حاضرة توات على املصادراعتماد نوازيل: ة عشرةلثالثا-

شمل إىل جانب التدريس والتأليف القضاء والفتوى ، أثناء عملية ا يماهتمامهيكون من إن 
م ومكنهم من التحكم يف عملية التخريج على أقوال وفروع  احلكم ، وإجابة السائلني ، مما مرَّ

ليت بنيت أئمة املذهب السابقني ، وعرَّفهم وزوَّدهم من أصول االستنباط وأوجه الرتجيحات ا
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نظرا ملا فرضه الواقع التوايت املتنوع عليها تلك املصادر يف الفروع ضمن أصول املذهب ومسائله 
.واملتحرك 

إلجابة علىااستقالهلم يف الفكر وابتعادهم عن التقليد يف كل شيئ أثناء: ة عشرة الرابع-
اإلفتاء كيف فروع عدةواتضح ذلك ، أحيانا مشهور املذهب خيالفون واقعية جعلهمفروع فقهية 

وختصيص احلبس على واعترب املخمس ضامنا ، –اخلماسة –واز كراء األرض مبا خيرج منها جب
مدارك استنباط قوية ظاهرة ترتبط باملصلحة من انطالقاغري ذلكىلإ....الذكور دون اإلناث 

وإن وافقوا فيها أحيانا ما مت األخذ به يف حواضر علمية كاألندلس ،اخل من األصول...والعرف 
تمعات اليت جيمعها إقليم واحد املتشابه يف  وفاس وإفريقية ، موافقة راجعة للتشابه بني هذه ا

ة التبعا لغريهم فيها  .الرتكيبة اجلغرافية واألعراف والعوائد االجتماعية مما قد جيعل املربرات متشا
هلا دواع واقعية ومستنداتُُه مدارٌك إجاباته فقه النوازل لدى حاضرة توات : سة عشرةماخلا-

. مل حياكوا غريهم ومل يقلدوا وإمنا مارسوا الفتوى عن جدارة واستحقاق هم خاصٌة ، ف
اخلاصة وا قضاياهم استفاد منه نوازليو توات وكيَّفأصل ما جرى به العمل: عشرةةسسادال-

.ته ، خصوصا واملرونة مواكبة هلذا األصل ملقتضياا وفق
على مواكبة املستجدات من خالل ما اعتمده من أصول البلباىلقدرة الشيخ : عشرة ة ابعالس-

اقشة أقوال وآراء السابقني من متقدمني ومتأخرين منومن خاللوقائع زمانهلالستنباط يف تكييف 
تهدين داخل املذهب املالكى وهو ينزل الوقائع ، جتعله يف درجة من  .درجات ا

مستوى الشيخ البلبايل واضح من حيث القدرة على االختيار لبعض املسائل : عشرةة الثامن-
تأخري الزكاة كمسألةجاء ذلك على خالف املشهور يف املذهب انطالقا من مدارك رعاها ،  ولو

وإخراج بعض األنواع من الزكاة عن غريها مراعاة حلال فقراء توات ، ومثل عن وقت الوجوب ،
عن طريق الدبيش ، ومنه القول بوجوب الشهرذلك القول بتعدد املطالع وتكذيب القول بثبوت

مراعاة اعدةن استحضاره لقاخل مما كشف ع..الزكاة يف األوراق النقدية اليت ظهرت على عصره ، 
.الزمان واملكان واحلال تغري الفتوى بتغري
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وعدم حتجره أحيانا أكسبته صفة املفىت الوسط ، اليتحجر ة الشيخمرون: عشرةالتاسعة-
لدواع مشهور املذهب والينخدع بكل جديد ، فهو مالكي ملتزم ، خيالف أحيانا على املعهود ،
.تقتضي ذلك 

الشيخ رمحه اهللا تتضح معامل قدرته على الرتجيج بني األقوال ، يعكسها بعد : العشرون-
مسألة ، قلت ، كما يف مسألة جناسة الطرق ، و الىت يستعمل فيها لفظ مناقشته للمسألة يف األخري 

واهللا –ه ــــــخاصة بمذهبية اخل  ، ما ميكن تسميته اختيارات ...تأخري الزكاة عن وقت الوجوب 
–أعلم 

النظرة املقاصدية املبنية على املصاحل واملفاسد وجهته يف تأسيس كثري من : العشرونالحادية و -
حياج املخالف أحيانا ويستطرد يف البيان ، كمسألة جعلته، واستبعاد النظرة اللفظية للنصوص الفروع 

اىل غري وجوب الزكاة يف األوراق النقدية املعاصرة مراعاة حلق الفقراء الصالة يف الكهوف واملغارات ، و 
. ذلك من املعاجلات

ني لفتاوى السابقته مناقشرمحه اهللا الشيخ يف إجاباتمن السمات البارزة : عشرونالو لثانيةإ-
ظهر يف توالنماذج واضحة لكل ما يرد ، يقرع احلجة باحلجة ، والوقوف عند دالئلها وعدم تسليمه 

محزة القبالوي املعاصر له التواتى والشيخمعارضتة للشيخ عليش املصري يف بعض من فتاويه ،
. وغريمها 

احتوائها على ملوضوعات املتعددة لنوازل الشيخ اتضح لنا من خالل ا: ة والعشرونلثالثا-
تمع التواتى القولية والفعلية مما يعخمزون كبري  للدراسات املختلفة الشرعية د ذا أمهيةمن أعراف ا

.واالجتماعية واالقتصادية إىل غري ذلك 
من خالل النماذج التطبيقية للشيخ حممد عبد الكرمي البلباىل ، اتضح :الرابعة والعشرون -

وما تعلق مدى اعتماد أجوبته على املؤسسات املذهبية سواء ارتبط األمر باألدلة األصلية أوالتبعية
ا املختلفة األصول بالتنوع والثراء لتلك ميتاز استعماالبالقواعد والضوابط ،  نقلية أم عقلية باعتبارا

. ، أصلية أم تبعية 



خاتمة

335

: وهو لدراسة يف حاجة لهعتقد أننإىل ماميكن يف األخري أن نوصى وننبه الباحثني و 

، خاصة الشيخ علماء توات عامة و عند وحصرها احلوار الفقهى اتوضوعختصيص دراسة مل-
م فاتهتتبع ورصد خمالمن خالل  وهم صر اعم أوسبقوه أو لبعض من آراء الفقهاء ممن سبقهوخمالفا
على ترقية ذلك كلهوأثرسسه استجالء أو هذا النوع من النقاش، لتبني خصائصأوعاصروه 

.يف إقليم توات هم وعصر وتنشيط الدرس الفقهي على عصره 

البحث يف موضوعات خمالفة علماء توات ملشهور املذهب وختصيصها بالدراسة الستجالء -
. وأصول االستنباط فيها ها والوقوف على أسس صخصائ

،اآلراءد مناقشة ـفيها بعحممد عبد الكرمي البلباىل البحث يف موضوعات جاءت صياغة الشيخ-
هذه ستبيان إن كانت اوذلك بغية،العباراتاخل من ...وعبد الكرمي بذلك يقول ،قلتبلفظ 

.أم ال ؟ اختيارات للشيخ ترقى إىل أن تعد الفقهية املواقف 

الواسع املتنوع ، يعد مسامهة بسيطة يف موضوع الفقه التطبيقى عز وجل وما عاجلناه مما وفقنا املوىل 
.فيض غيض منو عند علماء حاضرة توات 

لتصويب من طلبة العلم الشرعى ، والعاملني يف هذا امليدان املتخصص ، ذتى الكرام اتأدعو أس
.اخلطأ وإصالح اخللل وإكمال النقص ، فما من عمل إنساىن إال ويشوبه النقصان 

خدمة يف خالص اإلاهللا أسأل أن يعصمنا من الزيغ والزلل يف القول والعمل ، وأن يرزقنا و 
وصلى اهللا وسلم على خلنا اجلنة بسالم ،مدعن النار جوه مزحزحنار إخالصا نالعلم الشرعى ، 

.حممد النىب األمى ، واحلمد هللا رب العاملني
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جغرافیة إقلیم توات
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فھرس اآلیات القرآنیة

الصفحة الرقم الجزء السورة اآلية
200 150 02 البقرة ﴾﴿َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ 

65 189 02 البقرة ﴾..َيْسأَُلوَنَك َعِن اْألَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس 
64 222 02 البقرة ﴾.....ْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى وي﴿ 
150 228 02 البقرة ﴾..َثَالثَةَ بِأَنـُْفِسِهنَّ يـَتَـَربَّْصنَ َواْلُمطَلََّقاتُ ﴿
253 233 02 البقرة ﴾ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ َلهَوَعَلى اْلَمْوُلوِد ﴿
166 234 02 البقرة ﴾....َوَيَذُرونَ ِمْنُكمْ يـُتَـَوفـَّْونَ َوالَِّذينَ ﴿
200 279 03 البقرة ﴾...َوَذُروْا َما بَِقيَ يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه ﴿ 
200 286 03 البقرة ﴾َال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا إالَّ ُوْسَعَها﴿ 
137 22 04 النساء ﴾...ِمَن النَِّساءِ َوال تـَْنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ﴿
160 24 05 النساء ﴾..َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تـََراَضْيُتْم ِبِه ﴿
164 32 05 النساء ﴾..لِلرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء ﴿

47 83 05 النساء ﴾...اْألَْمرِ ُأوِليَوِإَلىالرَُّسولِ ِإَلىَردُّوهُ َوَلوْ ﴿
289 101 05 النساء ُتمْ َوِإَذا﴿ ﴾......اْألَْرضِ ِفيَضَربـْ
59 127 05 النساء ﴾..َوَيْستَـْفُتوَنَك ِفي النَِّساء ُقِل الّلُه يـُْفِتيُكْم ﴿
65 175 06 النساء ﴾َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل اللَُّه يـُْفِتيُكْم ِفي اْلَكَالَلةِ ﴿
65 101 07 المائدة ﴾..﴿ يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياءَ 
244 141 08 األنعام ﴾...َحَصاِدهِ يـَْومَ َحقَّهُ َوآُتوا﴿
236 34 10 التوبة ﴾.....َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة ﴿

65 85 15 اإلسراء ﴾...َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر ﴿
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200–
221 -

228
78 17 الحج يِن ِمْن َحَرٍج َعَلْيُكْم ِفيَوَما َجَعَل ﴿ ﴾الدِّ

74 193
194

19 الشعراء ﴾...نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِميُن َعَلى قـَْلِبَك ﴿

74 1-2 21 السجدة ﴾...الم تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب َال رَْيَب ِفيِه ِمْن ﴿
54 177 23 الصافات ﴾اْلُمنَذرِينَ فَِإَذا نـََزَل ِبَساَحِتِهْم َفَساء َصَباُح ﴿
261 28 04 الطالق ﴾.. َوُأوَالُت اْألَْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعنَ ﴿
200 18 29 الجن ﴾....َوَأنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِّه َفَال َتْدُعوا َمَع اللَِّه ﴿ 
289 20 29 المدثر ﴾..ِمنْ يـَْبتَـُغونَ اْألَْرضِ ِفيَيْضرِبُونَ َوآَخُرونَ ﴿
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فھرس األحادیث النبویة

الصفحة طرف الحديث

241 اجتروا يف أموال اليتامى التأكلها الزكاة
277 .....أحللت بيع الصكاك 
221 إن دين اهللا يسر
322 ..............أن النىب صلى اهللا عليه وسلم مر بقربين يعذبان
49 ...........بالنيات األعمالإمنا 

191 ......الشجر شجرة مثلها كمثل إن من 
195 ................. ...."إن الصدقة التنبغى آلل حممد إمنا هي 
310 اخلراج بالضمان 
250 ...."عليكمغيبفإنلرؤيتهوا وأفطر لرؤيتهصوموا
221 .......فإذا سجد وضعها وإذا 
289 .....اشرتطمضاربةاملالدفعإذااملطلبعبدبنالعباسسيدناكان

55 .............كيف تقضى إذا عرض لك قضاء 
52 ...."اللهم فقه يف الدين 

162 الترفع فيكم يهودية والنصرانية

199 الحىت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
244 الزكاة يف مال حىت حيول عليه احلول
49 الضرر والضرار
49 له غنمه وعليه غرمه
66 ......ما رأيت قوما خريا من أصحاب حممد  ما سألوه 
232 ....ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل 
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232 ..."من سن سنة حسنة
237 ...."مهمت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل فقيل له
232 ا  .............."وشر األمور حمدثا
264 ...."اليوم بالصدقة يارسول اهللا إنك أمرت 
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فهرس األعالم

الصفحة ملَ العَ 

174 إبراهيم اللقاين 
64-124-128 .أمحد بابا التنبكيت 

127 .أمحد بن سامل العصنوين
24-120 .أمحد ديدي 

133 بابا حيده  حممد بن أمحد
138-197 باى بن عمر الكنىت

105 حيى بن يدير بن عتيق .التدلسي
51-79-109-
111–128 -131-

164-172-208
.عبد الرمحان .اجلنتوري 

14-17-85 .محزة القبالوي 
125-210-256 .حممد بن العامل . الزجالوي 

19-20–64
131-132–193

208
عبد الرمحان بن عمر  : أبو زيد التنالين 

59-233 .لب سعيد بن 
134 .ضيف اهللا بن أب املزمري 

36-115-120-
151

. أمحد بن موالي إدريس .الطاهري 

191 .عبد الرمحان ابن حممد العامل األنزمجريي



الفهارس

346

19-35-39-
133-

" .أبوفارس " البلبايل عبد العزيز

29-115 -131 .عبد العزيز سيد اعمر 

134-160 التمنطيطيعبد اهللا بن أيب مدين 
58-61 القاضى عيسى بن سهل أبو األصبغ

146 حممد بن اباحلاج
36-37-38-121 .حممد بن الكبري 

17-178 .حممد بن بادي الكنيت 
133 .بن عبد احلق حممد بن سعيد 
23 حممد بن عبد الرمحان األنزمجريى
112 . حممد بن عبد الرمحان البكري التنالين 

19-35-
133-210

"سيد احلاج " البلبايل الرمحانحممد بن عبد 

134 حممد عبد الرمحان بن احلاج حلسن اجلنتوري

15-133-
134

عبد الرمحان بن عمر التنالينحممد بن 

6-116 حممد بن عبد الكرمي التمنطيطى
140 حممد بن ناصر الدرعي

135 حممد عبد اهللا امللياىن

12-13 -131 .حممد ابن أب .املزمري 
315 .حيي احلطاب
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دــفهرس القواع

الصفحة طرف القاعدة

162-195
292

ارتكاب أخف الضررين 

274 ....اشرتاط ما اليفيد 
257 األمور مبقاصدها

232 .... الرتك إذا مل يصاحبه دليل على عدم الفعل 
218 تعارض األصل والغالب

162-292 ......احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت 
304 اخلراج بالضمان
242 ....دوران العلة مع املعلول وجودا 

231-263 السنة 
253-267 .........العربة يف العقود باملقاصد واملعاىن 

117-309-314 .العرف 
295 ..العمد واخلطأ يف أموال الناس 

78-164 .عموم البلوى 
164 .الغنم بالغرم 
224 قول الصحايب

76–77 -227 -
239-251-260

القياس  

310 .....اللفظ العام الوارد على سبب حيمل على 
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265 التكسب اليد إال لنفسها
57 .الينكر تغري األحكام بتغري األزمان 

147-229-
317

.ما جرى به العمل 

244 .ما قارب الشيء يعطى حكمه 
311 .....حق من املشرتىاملبيع إذا تبني أنه حبس واستُ 

318 املسلمون على شروطهم 
221-228 املشقة جتلب التيسري

18 املعروف عرفا كاملشروط شرطا 
300 من ثبت عداؤه زالت أمانته
166 ....علم حبكم شرعي مث نسخ احلكم ومل يبلغهمن 
296 .......من فعل فعال جيوز له فعله 
250 .اليقني اليزول بالشك
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فهرس األماكن والقبائل والمصطلحات

الصفحة طبيعته اللفظ
77-75-
189-252

املصطلحات أجتازوات الطني 

303 املصطلحات اشتنرب
307 املصطلحات أمازر 
307 القبائل أوالد بوشنتوف

127-276-
278

املصطلحات البون 

13 األماكن التكرور
21 األماكن متنطيط 

305 املصطلحات حرمي الساقية
17 املصطلحات حرمي الفقارة 
13 املصطلحات ضرواحلا

285 صطلحاتامل اخلماس
189-194-

249
املصطلحات الدبيش

307 األماكن زاجلو
305 املصطلحات الساقية
122 األماكن  الغريب السودان
165 املصطلحات طابا

305-307 املصطلحات الفقارة
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189-236 املصطلحات الكاغد  
127 أماكن كانو
217 املصطلحات   الكوانيف 

185-196-
209

األماكن  كرزار

13 القبائل كنتة 
235 املصطلحات الكوارط

303-301 املصطلحات ماجل 
26-279 املصطلحات النقر

127-161 القبائل اهلوسة 
271 املصطلحات وزيعة 
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المصادر والمراجعقائمة

.القرآن الكريم : *

المصادر المخطوطة

اجلزائر .تيمي .خزانة بين تامر .شرح خمتصر خليل . أمحد بابا التنبكيت -)1
خزانة ..اإلحكام والقيد لبعض فتاوى أيب زيد . عبد احلق البكري التمنطيطي -)2

.اجلزائر . أدرار . البلباليني مبلوكة 
غنية املقتصد السائل فيما حل بتوات من . وابنه عبد العزيز . عبد الرمحان البلبايل -)3

.اجلزائر . أدرار . كوسام . خزانة الشيخ  عبد اهللا البلبايل . القضايا واملسائل 
. أدغا . ي سليمان بن على خزانة موال. الفهرسة . عبد الرمحان بن عمر التنالين -)4

.اجلزائر .أدرار 
خزانة البكريني بزاوية . الرحلة يف طلب العلم . عبد الرمحان بن عمر التنالين -)5

.اجلزائر . أدرار .تيمي . سيدي البكري 
. نوازل حملية . عبد الرمحان بن عمر التنالين  وحممد بن عبد الرمحان البلبايل -)6

.اجلزائر . أدرار .بزاوية سيدي البكري القصيبة . ية البكرية اخلزانة األثرية بالزاو 
شرح معونة الغرمي ببعض أحكام قضاء املدين خزانة . عبد الرمحان اجلنتوري -)7

.اجلزائر . أدرار .البلباليني بقصر ملوكة 
خزانة آل . شرح معونة الغرمي ببعض أحكام قضاء املدين . عبد الرمحان اجلنتوري -)8

. اجلزائر  . تيميمون . والد اسعيد اجلوزي بأ
. خزانة آل الشيخ عبد القادر بأنزمجري . نوازل اجلنتوري . عبد الرمحان اجلنتوري -)9

.اجلزائر . ادرار 
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خزانة  حممد عبد الكبري باملطارفة . نوازل اجلنتوري . عبد الرمحان اجلنتوري -)10
.اجلزائر . أدرار .
نسخة حديثة عهد بالكتابة باخلزانة . رسالة املغارم .عبد الرمحان اجلنتوري -)11

.اجلزائر . ادرار. األثرية  للزاوية البكرية 
خزانة  الشيخ عبد اهللا البلبايل . فتوى التبغ . عبد الرمحان اجلنتوري -)12

.اجلزائر . أدرار. بكوسام 
فة اللبيب احلليم يف أجوبة أيب زيد سيدي حت. سيد اعمر . عبد العزيز -)13

.ت خمطوط خزانة بىن تامر . حممد عبد الكرمي 
خمطوط خزانة الشيخ سيدي عبد .مقتطفات من ماء املوائد. العياشى -)14

.اجلزائر .اهللا البلبايل بكوسام 
ألميات الفاشية من شرح  العمليات ا. أبو القاسم بن سعيد العمري -)15

.اجلزائر .خزانة الشيخ احلاج أمحد بأنزمجري. الفاسية
األمليات الفاشية من شرح  العمليات . أبو القاسم بن سعيد العمري -)16

.اململكة العربية السعودية .خزانة املدينة املنورة . الفاسية 
. خزانة الشيخ باي بلعامل بأولف . نوازل الكنىت . باي بن عمر . الكنىت -)17

.اجلزائر . أدرار 
يثة خبزانة الشيخ عبد خمطوطة حد. نوازل الكنىت . الكنىت باي بن عمر -)18

.اجلزائر . أدرار. اهللا البلباىل كسام 
خمطوط خزانة الشيخ سيدي .شرح خمتصر خليل .الوجيز .حممد بلعامل -)19

.أدرار .عبد اهللا بكوسام 
. خزانة احلاج أمحد  الشيخ بأنزمجري أدرار . نوازل الزجالوي . لعامل بحممد)20

.اجلزائر 
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تسهيل اإلرشاد للدرر الثمينة من األصول والفروع .لعامل الزجالوي بمد حم–)21
.اجلزائر. أدرار .بقصر زاجلو  .الشيخ حممد بلعامل .على مذهب عامل املدينة 

حتلية القرطاس بالكالم على مسألة تضمني . حممد بن أب املزمري -)22
.اجلزائر . أدرار . حممد العامل بن عبد الكبري باملطارفة خزانة. اخلماس 

م يف أخبار املغرب بعد درة األقال. حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي -)23
. اجلزائر . خمطوط خزانة الشيخ عبد اهللا البلبايل كوسام .اإلسالم 

خزانة موالي سليمان بن علي .جوهرة املعاين .حممد بن عبد الكرمي -)24
.اجلزائر . أدرار . بأدغا
خمطوط .حمققة النقول مهذبة الفصول أجوبة . حممد بن عبد الرمحان التنالين )25

. اجلزائر . أدرار .خزانة الشيخ سيدي عبد اهللا بكوسام 
نقل الرواة عن من أبدع قصور توات . حممد بن عمر بن املربوك البوداوي -)26

.اجلزائر . خزانة موالي سليمان بن على بقصر أدغا أدرار. 
اخرة يف ذكر ما بتوات من الدرة الف. حممد عبد القادر بن عمر التنالين -)27

.اجلزائر . أدرار . خزانة موالي سليمان بن اعلي  بأدغا . العلماء واألشراف 
الدرة الفاخرة يف ذكر ما بتوات من . حممد عبد القادر بن عمر التنالين  -)28

. اجلزائر. ادرار. خزانة الشيخ سيدي عبد اهللا البلبايل بكوسام . العلماء واألشراف 
.غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنالين .حممد عبد الكرمي البلبايل -)29

.بأدغا ، أدرار.خمطوط خبزانة  سيلماين علي 
رسالة إىل كل مسلم ومسلمة فيما جيب على . حممد عبد الكرمي املغيلي -)30

أدرار . تيمى . خزانة البكريني بزاوية سيدي البكري . املسلمني من اجتناب الكفار 
.اجلزائر . 
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جمهول . دراسة وحتقيق احلمدي  أمحد .خمطوط تراجم علماء ساهل -)31
.دراسة غري منشورة . املؤلف 

المصادر المطبوعة

فسيرالت
مراجعة حممد . أحكام القرآن . أبو بكر حممد بن عبد اهللا  . ابن العريب )32

م2003هـ 1424. 03الكتب العلمية بريوت لبنان دار. ط.عبد القادر عطا 
تونس . دار سحنون . ط .التحرير والتنوير . حممد الطاهر .ابن عاشور)33

.م د ر1997
دار الثقافة . ط . تفسري ابن كثري.أبو الفداء امساعيل.ابن كثري)34

.م 1990.هـ01.1410..باجلزائر

الحديث ومصطلحه

.د مع . القاهرة . قرطبة . ط . املسند . أمحد بن حنبل . -)35
ط .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل . ناصر الدين .األلباىن -)36

.م 1985هـ 1405. 02ط . املكتب اإلسالمي بريوت 

ختريج مجيل .صر اجلامع الصحيح املخت. حممد بن إمساعيل . البخاري –)37
.م 2003هـ 1424. در .لبنان . بريوت . دار الفكر .ط .العطار 
التلخيص احلبري يف شرح أحاديث . أمحد بن على . ابن حجر العسقالين -)38

هـ 1419. 1. لبنان . بريوت . دار الكتب العلمية . ط . الرافعي الكبري 
.  م 1998

قيق وتعليق سعيد حممد حت. السنن . سليمان بن األشعث . أبوداوود -)39
.د مع .دار الفكر للنشر والتوزيع .ط .اللحام 
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. ط . أحكام األحكام شرح عمدة احلكام . تقى الدين . ابن دقيق العيد -)40
.د  ر . لبنان بريوت دار الكتب العلمية 

.شرح الزرقاىن على موطأ اإلمام مالك  .حممد بن عبد الباقى .الزرقاين -)41
.هـ 1411.بريوت در .دار الكتب العلمية .ط 
حتقيق طارق بن عوض . املعجم األوسط .أبو القاسم سليمان . الطرباين -)42

.هـ  1415. ط در . دار احلرمني بالقاهرة . اهللا 
.حتقيق حممد زهري النجار .شرح معاين اآلثار أمحد بن حممد .الطحاوي -)43

.م1994هـ 1.1414.بريوت.لكتب ط دار عامل ا.وحممد سيد جاد احلق 
حتقيق بدوي . اإلحتاف بتخريج أحاديث اإلشراف  . القاض عبد الوهاب -)44

. 1ط ديب. دار البحوث للدراسات اإلسالمية . ط . عبد الصمد الطاهر صاحل 
. م 1999هـ 1420

. لكربى ببوالق ط املطبعة ا. إرشاد الساري . حممد بن أمحد .القسطالين -)45
.هـ 1323. 07مصر 
ط.حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي .ويين بن يزيد القز حممد .ابن ماجه -)46

.در . د س . دار الفكر بريوت .
ط  .وحممود خليل .حتقيق بشار عواد معروف . املوطأ .بن أنس الك م-)47

.هـ1412.مؤسسة الرسالة در .
ودار اآلفاق . ط دار اجليل لبنان .اجلامع الصحيح . مسلم بن احلجاج -)48

.د . ط . لبنان . اجلديدة 
بن احلجاج  شرح صحيح مسلم املنهاج .أبو زكريا حيىي بن شرف. النووى -)49

.هـ 2.1392.ط . بريوت . ط  دار إحياء الرتاث العريب . 
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حتقيق عبد . شرح صحيح مسلم . أبو زكريا حيىي بن شرف. النووي -)50
.م2003. 1القاهرة . دار ابن اهليثم . ط . الرمحان عادل 

حتقيق حممد عبد .ومنبع الفوائد جممع الزوائد . نور الدين . اهليثمى -)51
هـ 1422.در.دار الكتب العلمية بريوت لبنان .ط .القادر أمحد عطا 

.م2001

.الفقه النظري

دراسة . التهذيب يف اختصار املدونة . خلف بن أىب القاسم . الرباذعي -)52
ط دار البحوث للدراسات وإحياء الرتاث . وحتقيق األمني ولد حممد سامل بن الشيخ 

.م 2002هـ 1423. 1.بديب 
فيما الرباين الفتح .حاشية البناين على الزرقاين . أمحد بن حممد . البناىن –)53

م 2002- هـ 1.1422.لبنان.دار الكتب العلمية بريوت .اين ذهل عنه الزرق
.
. مصر. مكتبة جنيبويه . ط . الشامل يف فقه اإلمام مالك .رام -)54

.م 2008هـ 1429
دار الوعي للنشر .املبسط يف الفقه املالكي وأدلته .التوايت بن التوايت -)55

.م 2009هـ 1.1430ط ..اجلزائر.والتوزيع 
حتقيق حممد بن سيدي . القوانني الفقهية . حممد بن أمحد . اجلوزي ابن-)56

.د مع .حممد موالي 
بريوت .مؤسسة املعارف .ط .الفقه املالكي وأدلته .احلبيب بن طاهر-)57

.م 2009هـ 1430.لبنان.
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ضبط وختريج الشيخ زكريا . مواهب اجلليل .حممد بن حممد . احلطاب -)58
.د مع .دار الكتب العلمية بريوت لبنان.ط .عمريات 

.د ر د س . ط دار الفكر .الشرح الكبري . أمحد . رالدردي-)59
ط . حتقيق حممد احلبيب التجكاين . فتاوى ابن رشد . اجلد .ابن رشد -)60

.ودار اآلفاق اجلديدة. م دار اجليل بريوت 1993هـ 1414. 02
اية املقتصد .احلفيد . ابن رشد -)61 تهد و . دار شريفة . ط . بداية ا

.م 1989هـ 1409
حتقيق حممد أبو . اهلداية الكافية الشافية .شرح حدود ابن عرفه . الرصاع -)62

. 1لبنان . بريوت . ط دار الغرب اإلسالمي . والطاهر املعموري . األجفان 
.م 1993

. حتقيق خمتار حساين . ازل مازونة الدرر املكنونة يف نو . أبو زكرياء املازوين -)63
. اجلزائر . الكتاب العريب للنشر والتوزيع . ط .ومراجعة مالك كرشوش 

.در.م2009
حتقيق وتعليق على شبكة القناص لسيدي عبد . سامل بن عبد الكرمي -)64

ط دار اهلدى بعني مليلية . الرمحان األنزمجريى على درة الغواص البن فرحون املالكي 
.م 2011ئر سنة اجلزا. 
ط ، دار الفكر .املدونة الكربى ملالك . بن سعيد التنوخي . سحنون -)65

.م 1991هـ 1411لبنان ،  در ، 
دار .ط . حتقيق زكريا عمريات .املدونة . بن سعيد التنوخى . سحنون -)66

.د مع .بريوت لبنان. الكتب العلمية 
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حتقيق حممد أبو .عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة .ابن شاس -)67
هـ 1415. دار الغرب اإلسالمي ، لبنان1.ط .وعبد احلفيظ منصور .األجفان 
.م 1995
دراسة وحتقيق ، أمحد شاكر ، ط . الرسالة . حممد بن إدريس . الشافعي -)68

.م ، مكتبة احلليب مبصر 1940هـ 1358، 1، 
. دار املعارف د مع . بلغة السالك ألقرب املسالك ، ط . الصاوي -)69
دراسة . الدر املختار شرح تنوير األبصارىرد احملتار عل. ابن عابدين -)70

دار . والشيخ على حممد معوض . وحتقيق وتعليق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود 
هـ 1423ط خاصة .السعودية. الرياض . عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 

.م2003
ار الكتب العلمية بريوت د. ط . شرح خمتصر خليل . عبد الباقي الزرقاين-)71

. م 2002. لبنان . 
.مكتبة الرياص احلديثة 2ط .لكايف يف فقه أهل املدينة ا.ابن عبد الرب -)72

.م1980هـ - 1400السعودية 
. دار الغرب اإلسالمي 1ط . معلمة الفقه املالكي .عبد العزيز بنعبد اهللا -)73

.م 1983هـ 1403. لبنان . بريوت 
كفاية الطالب الرباىن على رسالة بن أيب زيد .على بن خلف املنويف -)74

هـ 11409.ط  مطبعة املدين مبصر القاهرة .إمام حتقيق أمحد محدي. القريواىن 
.م1973. 
درة الغواص يف حماضرة اخلواص ، حتقيق أبو األجفان . ابن فرحون -)75

.واملكتبة العتيقة ، تونس. طبعة دار الرتاث القاهرة . وعثمان بطيخ  
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دراسة .كشف النقاب احلاجب عن مصطلح ابن احلاجب .ابن فرحون -)76
.دار الغرب اإلسالمي .1ط .محزة أبوفارس وعبد السالم الشريف .وحتقيق 
.م 1990لبنان .بريوت 
د ط  مؤسسة الرسالة ، بريوت لبنان  .فقه الزكاة .يوسف . القرضاوي -)77

.م 1996هـ 1417. س 
.ينبوع العني الثرة يف تفريع مسألة اإلمامة باألجرة .أبوسعيد . بن لب ا-)78

هـ 1.1426.لبنان .دار بن حزم بريوت . ط .دراسة وحتقيق قطب الريسوين 
.م2005
االستدالل بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية .حممد باي بلعامل -)79

.ر .م د 2010.ط  دار هومة باجلزائر .ونظمها اجلواهر الكنزية
ط . شرح خمتصر خليل مع حاشية العدوي على اخلرشي . حممد اخلرشي -)80

اخلرشي على . حممد اخلرشي . د ت . در . دار الفكر للطباعة والنشر بريوت . 
.در هـ1317.القاهرة.خمتصر خليل ، ط 

لبنان.بريوت.للطباعة والنشرط دار الفكر.اية احملتاج .حممد الرملي -)81
.م 1984هـ 1404.در 
هـ 1403دار الكتاب العريب . ط .املغين . موفق الدين بن قدامة -)82

.ر . د . م 1983
ط دار . رح رسالة ابن أيب زيد القريواين الفواكه الدواين ش.أمحد . النفراوي -)83

.م1995هـ 1415. در . الفكر بريوت 
ط دار .حممد حجي .حتقيق .املقدمات املمهدات .الوليد  بن رشد أبو–)84

.م 1988-هـ 1.1408.بريوتالغرب اإلسالمي 
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البيان والتحصيل والتوجيه والتعليل ملسائل .ابن رشد أبو الوليد -)85
.بريوت .ط  دار الغرب اإلسالمي .حتقيق حممد حجي وآخرون .املستخرجة 

.م1988هـ 1408.لبنان

ىـالفقه التطبيق

األمري عبد القادر ، أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف -)86
دراسة وحتقيق ، عبد اللطيف أمحد الشيخ صاحل ، ط دار الغرب اإلسالمي " اجلهاد 

.بريوت 1996، 1
نورة حممد .حتقيق . اإلعالم بنوازل األحكام . عيسى األسدي .أبو أصبغ -)87

.م1995-هـ 1415. 1. عبد العزيز  ط دار الغرب اإلسالمي 
ط دار . جامع مسائل األحكام . أبو القاسم بن أمحد البلوى . الربزيل -)88

. م 1.2002.لبنان .بريوت .الغرب 
. 1مطبعة املعارف اجلديدة بالرباط . املدخل إىل فقه النوازل . لالبصأبو–)89

. م2001
املسائل املختصرة من كتاب الربزيل . أمحد بن عبد الرمحان اليزليىت . حلولو-)90

.م2002.  1. املدار اإلسالمي بليبيا . ط . حتقيق أمحد حممد اخلليفي . .
دار .ط .صر فتاوى الربزيل خمت. أمحد بن عبد الرمحان اليزليىت . حلولو -)91

.م 2011هـ 1.1432.لبنان .ابن حزم ، بريوت 
طيباوي .ط .نفتاوى اإلمام الشاطيب ،  حتقيق أبو األجفا.الشاطيب -)92

.د مع باجلزائر ، 
حممد عبد .اجلواهر اللئاىل من فتاوى الشيخ .عبد العزيز سيد اعمر -)93

.م در2003.ط دار هومه .الكرمي البلبايل 
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فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب مالك ، . حممد أمحد . عليش -)94
.ط دار الفكر د مع  

مذاهب احلكام يف نوازل األحكام ، . القاض عياض رمحه اهللا وولده حممد -)95
.دس.14دار الغرب اإلسالمي .حتقيق حممد بن شريفة ، ط

. مجع وحتقيق محيد بن حممد حلمر ، ط د مع . فتاوى اللخمي . اللخمي -)96
.املغرب . دار املعرفة الدار البيضاء 

منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية . مسفر بن علي بن حممد القحطاين  - )97
.م دار بن حزم 1.2003املعاصرة ، ط 

. ط .الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصغري .إبراهيم .ابن هالل -)98
.م 1901-هـ 1319. حجرية باملكتبة العامة بالرباطمطبعة 

ـولاألصـ

مدارس النظر إىل الرتاث مقاصد .أبو عبد الرمحان .األخضر األخضرى -)99
. 1. دمشق سوريا.ط دار الريادة للنشر والتوزيع .الشريعة وطرق استثمارها 

.م 2009-هـ1430
حتقبق الدكتور تركي . املنهاج يف ترتيب احلجاج . أبو الوليد . الباجي -.)100

يد  .بريوت .ط دار الغرب اإلسالمي . عبد ا
املكتبة . ط . مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول .التلمساين -)101

.م 2005-هـ 1426.در . بريوت . العصرية 
اللجنة املشرتكة إلحياء .ط .العرف والعمل يف املذهب املالكي .اجليدي -)102

در .ملغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدةاالرتاث اإلسالمي بني اململكة 
.م 1984.هـ1404.
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ط دار .األصول االجتهادية اليت يبىن عليها املذهب املالكي .حامت باي -)103
.م2011هـ 1432، 20.الكويت.الوعي اإلسالمي 

ط مؤسسة الرسالة . املستصفى من علم أصول الفقه . الغزايل دأبو حام-)104
.م 1997هـ 11417..لبنان . بريوت 

تدار الطرابيش للدارسا.ط . معجم أصول الفقه .خالد رمضان حسن -)105
.م 1998. 1اإلنسانية 
طه . دراسة وحتقيق .  احملصول يف علم األصول . فخر الدين .الرازي -)106

.م 1979هـ 1418. 3. بريوت . مؤسسة الرسالة . ط . جابر العلواين 
.املوافقات يف أصول الشريعة. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى .الشاطيب )107

.لبنان در.دار املعرفة بريوت ..ختريج وحترير عبد اهللا دراز ط 
احلق من علم إرشاد الفحول إىل حتقيق. حممد بن على. الشوكاىن -)108

هـ 1419. 1.بريوت . ط دار الكتاب العريب . األصول حتقيق أمحد عزو عنابة 
.م 1999
حتقيق أيب مصعب حممد .إرشاد الفحول .حممد بن على . الشوكاىن -)109

.م2007هـ 8.1428.مؤسسة الكتاب الثقافية . ط .سعيد البدري 
هداية السالك إىل مذهب تسهيل املسالك إىل . الشيخ مبارك التميمى -)110

. 2دار ابن حزم ط .د احلميد بن أمبارك آل الشيخ حتقيق عب. اإلمام مالك 
.م 2001.هـ1422
ط دار الطباعة . شرح املنهج على قواعد املذهب . الشيخ حممد األمني -)111

دت. در . ودار إحياء الكتب بالقاهرة .مورتانيا .نواقشط . للنشر والتوزيع 
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. آداب املفيت واملستفيت . عثمان بن عبد الرمحان تقى الدين. ح ابن الصال-)112
.02. السعودية اململكة العربية . دينة املنورة امل. مكتبة العلوم واحلكم . ط 

.م 2002هـ 1423
دار . ط . شرح منهاج األصول .اية السول . عبد الرحيم . األسنوى -)113

.م1999هـ 1420. 1الكتاب العلمية بريوت 
تقدمي .منار أصول الفتوى وقواعد اإلفتاء باألقوى .عرفه إبراهيم اللقاين -)114

.م2002د ر سنة .اململكة املغربية وزارة األوقاف .وحتقيق عبد اهللا اهلاليل ط 
دار الكتب .ط . قواعد األحكام يف مصاحل اآلنام . العز بن عبد السالم -)115

.م1991،هـ1414. در.هرة وأم القرى ، القا. العلمية بريوت لبنان 
. دار الغرب اإلسالمي . ط. مقاصد الشريعة ومكارمها .عالل الفاسي -)116

.م  1993. 05
. بريوت . مؤسسة الرسالة . ط املستصفى يف علم األصول .حممد الغزايل -)117

.م 1997ـ ه1417-1. لبنان 
ط دار اإلخوة للنشر .الفتوى بني االنضباط والتسيب .القرضاوي - )118

.م1988هـ 1.1408.والتوزيع القاهرة 
أعالم املوقعني ، حتقيق عبد الرؤوف . حممد بن أيب بكر.ابن القيم اجلوزية -)119

.م  1968هـ 1388. در . مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة . ط . سعد 
راسة وحتقيق د. اجلواهر الثمينة يف أدلة عامل املدينة . حلسن حممد املشاط -)120

هـ1411. 1ط دار الغرب اإلسالمي ط . الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم 
.م 1990.
ط . حتقيق ودراسة حيي بن الرباء . بوطليحية . حممد النابغة الغالوي -)121

.م2002هـ 1422. 1: ومؤسسة الريان بلبنان.املكتبة املكية بالسعودية 
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باتنة .مطابع عمار قريف .ط  .ركائز الوصول .باي بلعامل  حممد-)122
.د ر .د س  .اجلزائر .
للوقائع املستجدة وتطبيقاته التكييف الفقهي .شبري. حممد عثمان -)123

. م2.2014دمشق ط .دار القلم .الفقهية 
فكشرح منظمة  سيدي أمحد بن بن حممد بن أيب  .حممد حيى املختار -)124

. 1دار اإلمام مالك اجلزائر . ط .مشنان حتقيق حمند أوإدير. إيصال السالك 
2006.
ط . القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني .عثمان . حممود حامد -)125

. م 2002هـ 01.1423.دار الزاحم للنشر والتوزيع 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع . عموم البلوى . مسلم بن ماجد الدوسري -)126
.م 2000. 1ط .الرياض . 
التخريج عند الفقهاء واألصوليني .يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني -)127
.هـ در 1414الرياض السعودية .ط مكتبة الرشد .دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية .

ةالقواعد الفقهي

ط دار القلم ، دمشق ، والدار . شرح القواعد الفقهية . أمحد الزرقا -)128
.م 2001هـ 1422. 2. بريوت. الشامية 
. 1ط املطبعة التونسية . شرح على المية الزقاق . حممد . التاودي -)129

.هـ در 1303
تطبيقات القواعد الفقهية عند . الصادق بن عبد الرمحان. الغرياىن -)130

لبنان . بريوت .دار ابن حزم .ط . املالكية من خالل كتاب البهجة يف شرح التحفة 
.م2005هـ 1426. 1
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تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية . بد الرمحان  عالصادق بن .الغرياىن -)131
دار الكتب اجلديدة . ط .من خالل كتايب إيضاح املسالك وشرح املنهج املنتخب 

.م2000سنة .بلبنان 
ط  دار .حتقيق حممد حجي .الذخرية شهاب الدين بن أمحد .القرايف-)132

.م1.1994.الغرب اإلسالمي لبنان 
دراسة . أنوار الربوق يف أنواء الفروق . دين بن أمحدشهاب ال. القرايف -)133

دار السالم للطباعة والنشر .ط .وعلي مجعة حممد .مد أمحد سراج وحتقيق حم
.م2001هـ 1.1421.بالقاهرة 
ط . نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء . حممد الروكي -)134

.م2010هـ 1431. 2. باململكة املغربية 
از الواضح على قواعد . مد حيى الواليت حم-)135 الدليل املاهر شرح نظم ا

. موريتانيا .ط مكتبة الواليت إلحياء الرتاث اإلسالمي بنواكشوط . املذهب الراجح 
.م2006. هـ 1427.در 
.دار األمان الرباط . ط. حتقيق حممد الدردايب . قواعد الفقه . املقرى -)136

.م د س2012املغرب 
ط دار الكتب العلمية .األشباه والنظائر . زين العابدين . ابن جنيم -)137

.م1980هـ 1400.در .بريوت
مكتبة دار .ط .القواعد الفقهية .يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني -)138

.م 1998هـ 1.1418.السعوددية . الرياض.الرشد للنشر والتوزيع 
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التاريخ والتراجم 

.الشجرة املرجانية يف التعريف باألسرة البلبالية الركانية .أمحد بن حسان -)139
.دس م2010.اجلزائر .دار هومه .ط 
حتقيق الدكتور فرج .القول البسيط يف أخبار متنطيط .ابن بابا حيده -)140

.م1977.د ر .املؤسسة الوطنية للكتاب باجلزائر . ط .حممود فرج 
مؤسسة .حتقيق وتعليق على املنصر الكتاين  ط .الرحلة .ابن بطوطة -)141

.م 1985هـ 4.1405.سوريا.بريوت.الرسالة 
ط دار الغرب .من أعالم الرتاث الكنيت املخطوط .حاج أمحد صديق -)142

.م2007در . اجلزائر.وهران .اجلزائري 
منشورات احلرب .ط .التاريخ الثقايف إلقليم توات .حاج أمحد صديق -)143

.م .22011.اجلزائر
.بريوت .ط دار الفكر .ديوان املبتدأ واخلرب . املقدمة .ابن خلدون -)144

.م 2001هـ 1421.در .لبنان
أنظر نسيم النفحات من أخبار توات ومن .موالي أمحد . الطاهري -)145

.م2.2012ط .الصاحلني والعلماء والثقات  
صدر اإلسالم إىل العصر احلاضر أعالم اجلزائر من. عادل نويهض -)146
. ط . النبذة يف تاريخ توات وعلمائها من القرن التاسع .عبد احلميد بكري )147

ط دار .اهلجري إىل القرن الرابع عشر - م  1980هـ  1400. 2.بريوت لبنان 
.م  02.2007.الغرب باجلزائر 

دار الثقافة . ط .تاريخ اجلزائر العام . حممد .عبد الرمحان اجلياليل -)148
.م1980هـ 4.1400.لبنان .بريوت 



الفهارس

367

.ط .قطف الزهرات من أخبار علماء توات .عبد العزيز سيدي عمر -)149

.م2002.د  ر .صحراء اجلزائر 
دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء يف مآثر ومؤلفات .عبد القادر زبادية -)150

.د مع ط.العرب املسلمني 
ط دار . مباحث يف تاريخ املذهب املالكي باملغرب . عمر اجليدي -)151

.م 1993. 1اململكة املغربية 
إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر .فرج حممود فرج -)152

.ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  .ط .امليالديني
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب . القاض عياض -)153
لبنان . بريوت . ط دار الكتب العلمية . ضبط وتصحيح حممد سامل هشام . الك م
.م1998هـ 1418. 1. 
العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب .جعفري .مبارك بن الصايف -)154
.م2009هـ 1.1430اجلزائر .دار السبيل للنشر والتوزيع .ط .
در.راجلزائi.s.b.n.2005.إىل توات الرحلة العلية .حممد باي بلعامل -)155
.
تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي .حممد بن حسن شرحبيلي -)156

اية عهد املرابطني  .م2000هـ 1421در .ط وزارة األوقاف املغربية.حىت 
.م2010دار هومه باجلزائر ، .ط .املصباح البياين .حممد مبدويب -)157
متليلي .دار صبحي للطباعة والنشر.النرية طالنبذة. حممد مبدويب-)158
.م 1.2013اجلزائر.غاردية .
د . بريوت . ط دار الفكر . ر الزكية شجرة النو حممد بن حممد. خملوف -)159

.دس . ت 
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ط  دار الغرب اإلسالمي .أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة .ي بوعزبز حي-
.م1.1995.بريوت 
والمعاجماللغة
دار الكتاب . ط . اللهجة التواتية اجلزائرية. أمحد أبا الصايف جعفري -)160

.م 2013. 1.اجلزائر.العريب 
ط منشورات .أحباث تارخيية .من تاريخ توات . جعفري .با الصايف محد أأ-)161

.م1.2011.اجلزائر .بئر التوتة 
ط وزارة . فهرس خمطوطات والية أدرار . وحساين خمتار . بشار قويدر -)162

.م1999در . اجلزائر. االتصال والثقافة 
. الطرابيش معجم مصطلحات أصول الفقه ، دار .خالد رمضان حسن -)163

.م 1.1998.مصر . القاهرة 
د  ر .بريوت . دار صادر . ط . حممد مرتضى . تاج العروس . الزبيدي -)164
.د  س . 
.م1999. 14. لبنان . دار العلم للماليني . ط . األعالم .الزركلي -)165
بريوت .الدار العربية للكتاب . ط . خمتار القاموس . الطاهر أمحد الزاوي -)166
.دس . در . لبنان .
. ط . أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم إىل العصر احلاضر . عادل نويهض -)167

.م 1980هـ  1400. 2لبنان .بريوت 
دار . ط .حتقيق إبراهيم األبياري . التعريفات . علي بن حممد اجلرجاين -)168

.هـ 1405. 1.بريوت . الكتاب العريب
1.مؤسسة الرسالة لبنانط .القاموس احمليط . جمد الدين .الفريوزبادي -)169
.م 2005هـ 1426.
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ط . اليواقيت الثمينة يف أعيان مذهب عامل املدينة .حممد البشري األزهري -)170
.هـ م  1324. ر . مصر د .مطبعة املالجئ  العباسية . 
الكرمي القنديل العاىل إضاءة من حياة الشيخ سيدي عبد.حممد مبدويب -)171

.م1.2014ط .اجلزائر .دار صبحى للطباعة والنشر غاردية .البلبايل 
دراسة وحتقيق إبراهيم . اللمحة يف شرح امللحة . حممد بن احلسن الصايغ-)172

.م2004هـ 1424. 1. ط  . بن سامل الساعدي 
دار ط . معجم لغة الفقهاء .وحامد صادق قنييب .حممد رواس قلعجي -)173

.م 1988هـ 2.1408.طاألردن. النفائس للنشر والتوزيع 
.در . م 2003. ط . دار صادر بريوت . لسان العرب . بن منظور ا-)174
175(dictionnaire- françaic – arabe جمموعة من الباحثني
"1424 h- 2004-m- Edition-02. دار الكتب العلمية بريوت لبنان.

مصادر ومراجع متنوعة 
دار ومكتبة .ط .البلدان وفتوحها وأحكامها .أمحد بن حيى البالذري -)176

.م1988.در .بريوت .اهلالل 
.   دار الكلمة لنشر والتوزيع . ط .أمهات الفقه املالكي .أمحد فيغو -)177

.دس.در .مصر 
حتقيق أيب األشبال . جامع بيان العلم وفضله .أبوعمرو.ابن عبد الرب-)178

م 1994.هـ 1414. 1.دار بن اجلوزي ، اململكة العربية السعودية . ط . الزهريي 
عامل . ط . يف معىن البدعة اتقان الصنعة . عبد اهللا الصديق . الغماري -)179

.م 2006. د ر . بريوت لبنان . الكتب 
مطبعة سخري . ط .املذهب املالكي مناهج ومصطلحات .حممد دباغ -)180
.س.د .1.اجلزائر . 
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.هران و .دار الغرب اإلسالمي .ط .دراسات يف الرتاث .حممد دباغ -)181
. م 2007در .اجلزائر 
أثر التغري يف قيمة النقود على االلتزمات يف الفقه .حممود دياب الشاعر -)182

.م 1.2004.مصر .األسكندرية .ط دار الفكر اجلامعي .اإلسالمي 

رسائل الدكتوراه والماجستير

كلية . حممد عبد الكرمي املغيلي رائد احلركة الفكرية بتوات . أمحد احلمدي -)183
قسم احلضارة اإلسالمية . رسالة ماجستري . العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية 

.م2000/2001موسم .اجلزائر . بوهران 
قسم .أطروحة دكتوراه. املراسالت اللغوية بتوات . حاج أمحد الصديق -)184

ا ، جامعة اجلزائر ،  م2008/2009اللغة العربية وآدا
منطقة . الفقهية الستغالل املياه اجلوفية وتوزيعها األحكام. حرمة بوفلجة -)185

قسم .كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية . رسالة ماجستري . أدرار منوذجا 
.م 2007هـ 1429.جامعة أدرار . الشريعة
مذكرة .حاضرة توات املالكية أعالمها نوازهلا خصائصها .زهري قزان -)186

. قسم الشريعة جامعة أدرار .جتماعية والعلوم اإلسالمية كلية العلوم اال.ماجستري 
.م2012/ 2011
رسالة .العمارة الدينية اإلسالمية يف منطقة توات .بن سويسي حممد -)187

.م 2008معهد اآلثار سنة .جامعة اجلزائر . ماجستري 
النمط املعماري للمدينة الصحراوية ووظائفها االجتماعية .الصديق ثياقه -)188
كلية العلوم .رسالة ماجستري .مقاربة أنرتوبولوجية لقصر متنطيط منوذجا .

.م2005/2006موسم .االجتماعية ، جامعة وهران 
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. الفكر املقاصدي عند ابن باديس من خالل آثاره .عبد اخلالق قصباوي -)189
سم مو .جامعة أدرار . رسالة ماجستري  كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية 

.م 2009/2010
غنية املقتصد السائل فيما وقع يف توات من القضايا .عبد السالم موساوى -)190

إىل باب األميان  والنذور .من مسائل الطهارة والصلوات وسائر العبادات .واملسائل 
رسالة ماجستري .وابنه عبد العزيز دراسة وحتقيق . بن عبد الرمحان للبلبالني حممد .

.م2010-2009موسم . قسم الشريعة .جبامعة أدرار 
م .فقهاء املالكية . وذنون حممد املشهداين . علياء هاشم -)191 دراسة يف عالقا

جامعة .م  أطروحة دكتوراه 12هـ 06العلمية يف األندلس واملغرب يف القرن 
.م 2003املوصل بالعراق ، موسم 

رسالة ماجستري . الفعل كالرتك تأصيال وتنزيال.فتيحة العريب سليماين-)192
.م2004/2005جامعة أدرار . بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية 

القواعد الفقهية  عند ابن بطال من خالل شرحه لصحيح . وين أحممد جمر -)193
- جامعة أدرار موسم  . كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية . البخاري 
.م 2010م  2009
جامعة أطروحة دكتوراه . دراسة وحتقيق .نوازل الزجالوي . حممد جرادي -)194

.م2011- 2010هـ 1432-1431موسم . كلية أصول الدين .قسنطينة 
أطروحة دكتوراه جبامعة . ضوابط فقه النوازل املعاصرة .نور الدين محادي -)195

.م2008/2009موسم .كلية العلوم اإلسالمية .اجلزائر 

المجالت والدوريات مقاالت 

دار الكتاب العريب .ط . دار الثقافة لوالية أدرار صادرة عن .جملة القصر -)196
.م2005أفريل .العدد الثالث . اجلزائر .
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.1ع . اجلزائر . والية أدرار  الصادرة من قبل ديوان. لة أدرار رساجملة -)197
.م2011
ع . باجلزائر . الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف . جملة الرسالة -)198

.م1988. 10
ا-)199 مؤسسة . ط . م19ية القرن جملة جتارة القوافل ودورها احلضاري حىت 

. بغداد . معهد البحوث والدراسات العربية . اخلليج للطباعة والنشر الكويت 
.م 1984هـ 1404
جامعة . عن خمرب املخطوطات اجلزائرية بغرب إفريقيا الصادرة.جملة رفوف -)200

م2013ديسمرب .-03-02ع .اجلزائر. دار الكتاب العريب . ط .أدرار  
.2015مارس 06وع. 
هـ 1435، 10العدد .جملة الثقافة اإلسالمية لوزارة الشؤون الدينية )201

.م 2013
التحقيق يف مسائل أصول الفقه اليت اختلف النقل فيها عن اإلمام . جملة )202

هـ 19/1432ع .تصدرها دار الوعي اإلسالمي بالكويت . مالك بن أنس 
م 2011
لة اجلزائرية للمخطوطات خمرب املخطوطات بكلية احلضارة وأصول الدين -)203 ا
. م 2008. 5العدد . جامعة وهران.
الشيخ سيدي .مبناسبة امللتقى الوطين األول .تاريخ وتراث درارأ. نشرية -)204

.م جبامعة أدرار2010سنة .حممد بلكبري 
وزارة . للمذهب املالكي ط . مطبوعة ملتقى عني الدفلى السادس -)205

.هـ 1431م2010م 2009الشؤون الدينية واألوقاف لسنة 
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للشيخ سيدي حممد لتقى الوطىناملمطبوعة وزارة الشؤون الدينية واألوقاف -)206
.م باجلزائر2010جوان - 24-23أيام . بلكبري 
. جلامعة أدرار حول املذهب املالكي13أعمال امللتقى الدوىل مطبوعة -)207

.م2010سنة . باجلزائر 
اجلزائر . مطبوعة أعمال امللتقى الدوىل للمذهب املالكي بعني الدفلى -)208

.م2011و–2010
علماء توات ودورهم يف . حماضرة مطبوعة غري منشورة ألمحد بن حسان -)209

أفريل 25. بفنوغيل أدرار خدمة املرجعية الدينية ، من أعمال اليوم الدراسي 
.م 2015

المواقع اإللكترونية

20يف الساعة : م 10/07/2013بتاريخ .almoslim.natموقع )210

:14.
Share on favoritesShare on twitterShareموقع-)211

on printMore Sharing Services م يف 06/11/2014بتاريخ
.22:00الساعة 

م 29/08/2014بتاريخ www. Habous.gov.comموقع -)212
.ليال 00:01الساعة 

.20:14: م 10/07/2013بتاريخ .almoslim.natموقع -)213
م24/05/2015بتاريخ http//ar.wikipedia.org: موقع )214

17:00.
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المقابالت

15تاريخمر ببىن تادار القراءة بالقائم على اخلزانة . حممد مبدويب. مقابلة )215
:17:00، ىف الساعة 06/2011/
ببين تامر -اري بالوكالة العقارية بأدرار إطار إد-.السي امبارك .مقابلة-)216

.00:20: م يف الساعة 20/06/2011بتاريخ 
بتاريخ مردار القراءة ببىن تاب.القائم على اخلزانةحممد مبدويب. مقابلة  -)217

.15:35: م يف الساعة 27/12/2014
بتاريخ . رقان . بتيمادنني القائم على اخلزانة . ملياىن عابدين . مقابلة -)218

.مساء 30:19م12/02/2014
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ملخص البحث 

بأصول االستنباط الفقهى في النوازل التواتية ، فتاوى محمد عبد هذه الدراسة املوسومة تأتى
يف الفقه التطبيقى عند علماء ألسس االستنباط من أجل أن تقدم مقاربة نموذجا ،أالكريم البلبالى 

وفتاوى حممد عبد الكرمي البلباىل خاصة ، مفادها ينطلق من إقليم توات من أرض اجلزائر عامة ،
إشكالية ما أسس عليه الفقه التطبيقى الذي شهد ثراء لدى علماء هذا اجلزء من أرض اجلزائر يف 

إىل أوما قبلهمنذ القرن العاشريف إطار أصول وقواعد املذهب املالكى ، الصحراء اإلفريقية الكربى ، 
ها لكنللمنطقة ،اخلاصة الطبيعة اجلغرافية ، ىف ظل الظروفم 20/ 19اهلجري ر عشوالرابع الثالث 

االت األخرى ، فكانتشارك مع ةمتواصلةموصولتيف الكينونة الفقهية والعلمية كما األمر يف ا
ملتقى تكانااإلفريقى ، ولكوالغرب و اإلسالمىوالشرقغرب العريب تلف حواضر العلم يف املخم

إضافة إىل احلركة الىت شهدها يف جماالت احلياة ، القوافل املختلفة املقاصد خصوصا العلمية منها 
هتاج إىل من يزيل عنه احلرية الشرعية جتاه مستجداته وقضاياحماالفرد فيهجعلتالتعبدية واملعامالتى ، 

. الفقيه النوازىل التواتىحرية أزاهلا ، 

إبراز جهود علماء النوازل يف اإلجابة على القضايا الواقعية للمجتمع اهتمت ب، هذه الدراسة
كما لكى الذي مل يعرف اإلقليم غريه ،التواتى ، انطالقا واستفادة من أصول وأسس املذهب املا

م يف املعاجلة النوازلية لتلك القضايا مع ما حيمله التنزيل من عسر ، فجاءت معاجلة  حددت خصوصيا
: حث حمتواة يف ما يلى الب

خصص املدخل التمهيدى لتحديد املفاهيم واالصطالحات املرتبطة بإقليم توات من حيث البقعة -
ا ، كما أبان عن شخصية منوذج الدراسة حممد  اجلغرافية والبشرية والعمرانية وحتديد مضامينها ومميزا

س الفقهى التطبيقى على وجه اخلصوص الكرمي البلباىل من حيث جهوده يف الدرس العلمى عامة والدر 
.اجلزائري يف إقليم تواتالتاسع عشر والعشرينإبان القرن 



ا - الفصل األول ، مت الرتكيز فيه على حتديد مفهوم النوازل يف احلقيقة العرفية واملصطلحات املتعلقة 
تهد عامة والنوازىل وبيان أمهيته ف الفقهى وبيان مسالكه خاصة ، ومت رسم مالمح التكييا يف عمل ا

.حيوى خطورة التوقيع عن اهللا ورسوله ذا جهد يف عمل 
يف امليزان الفقهى اهاحتديد مستو رصد حركتها و مت فيه معاجلة مفهوم النوازل يف توات و : الفصل الثاىن -

، فرتات وإبراز خصائصها وأثرها يف ازدهار حركة الفقه بنوعيه النظري والتطبيقى يف هذه ال، واألصوىل
.بدءا من القرن السادس إىل الرابع عشر اهلجري 

الفصل الثالث ، مت فيه ختصيص احلديث على أمنوذج الدراسة حممد عبد الكرمي البلباىل من حيث إبراز -
النسق العام حتديد من حيث ها خصائصمن خالل تصفح نوازله والوقوف على عالقته بفقه النوازل 

.الذي حيكمها شكال ومضمونا 
مناذج من نوازل لجانب التطبيقى من حيث حتليل ودراسة الفصل الرابع  واخلامس ، مت ختصيصهما ل-

مرتبطة بأصوهلا االستنباطية الىت كان يسلكها ،  حبيث عاجل الفصل البلباىل يف مجيع أبواب الفقه ،
بأحكام األسرة ، الرابع مسائل العبادات من طهارة وصالة وصيام وزكاة ، بينما اختص الفصل اخلامس 

.إنتهاء بقضايا األحباس ومسائل خمتلفة مالت بنوعيها املالية واملائية ، واملعا



Résumé de la recherche

Cette étude intitulée :≪ é≪ ℎ ≫ dans les circonstances de≪ ≫,≪ ≫
mohmed abdel karim el balbali، ≪ modèle ≫ est venue pour
présenter une… juxtaposition des principes de la déduction
dans le ≪ ℎ ≫pratique chez les savants de la région de≪ ≫ de l’ Algérie en général ،≪ ≫ Mohamed
abd el karim elbalbali particulièrement.

le contenu de cette étude part de la problématique sur quoi
le≪ ℎ ≫ pratique s’est créé ; ce dernier qui a connu une
richesse chez les savants de cette partie de l’ Algérie dans le
grand desert africain ,dans le cadre des principes et des règles
de la doetrine de≪ ≫,dès le au /// siècle d’el
higre , de l’ère chritienne malgré la difficulté de la nature
géographique ,mais elle a participe  dans l existence≪ ℎ ≫
et scientifique et autres domaines.elle était en contact avec les
.différents centres de science dans l’occident arabe ,oriental et
africain .puisqu’ elle était lieu de rencontre des convois scient
fiques et puisque le mouvement qu’ elle a connu dans les
domaines de croyance et de comportement , elle a laisse

l’ individu au besoin de ce qui enlève l embarras islamique
envers ses affaires et ses soucis ;cet embarras est enlevé par le≪ ℎ ≫ de touat .

Cette jusctaposition s’est intéressée à mettre en relief les
efforts des savants, pour répondre ausc soucis vécus par la
société de ≪ touat ≫ se référant aux principes de la doctrine
de≪ malek≫;seule doctrine reconnue dans le territoire. En



Plus ; la jusctabosition a précisé leurs particularités dans le
traitement de ces soucis.

Le contenu de la recherche : dans L’introduction ,on a
precisè le lexique et les concepts de≪ touat ≫ selon le critère
géographique, humain et architectural ; comme a précisé leurs
contenus et leurs caractéristiques ,puis on a révélé la
personnalité prise comme modèle de l'étude :Mohamed abd
elkarim el balbali , ses efforts dans la lecon scientifique
généralement et dans la leçon de ≪ iqh ≫ pratique
particulièrement dans le x/// siècle de l’el higre , xx siècle de
l’ere chrétiennes au territoire de≪ touat ≫.

Dans le premier chapitre ,on a insiste sur le sens de
calamites≪ nawazil≫. dans la vérité de contunne et la
terminologie la concernant ,et expliquer son importance dans
le travail de l’ industrienx "el moujtahid" en général et le
spécialiste du" fikh" des calamitè en particulier et on a désigne
le aspects de l’adaptation du"fikh" et éclaircir ses chemins dans
une lourde besogne à transmettre au non le dieu et de son
prophète.

dans le deuxième chapitre , on a traite le sens de calamitès

<< nawazil >> dans la région de touet.et poursuivre son
mouvement ,et delimiter son niveau dans le balance du fikh et
de l intégrismes ,en commençant du 6 eme siecle jusqu’ au 14 eme

siècle de l hégire <ah> ,et divulguer ses caractéristiques et son
influence sur le développement du mouvement du fikh dans
ses deux espece théorique et pratique eu es periodes.

Dans le troisième chapitre ,on l a resservè pour parler du
modele d étude de Mohamed abd elkarim el balbali dans le



sens d éclaircir sa relation avec le fikh de calamitès a travers la
lecture de ses livres sur les calamitès ,et insister sur ses qualités
dans l aspect général qui la domine dans la forme et le fond.

Dans le quatrième et le cinquième ,on s est penche sur le
cote pratique a travers l analyse et  l’étude de modèles de livres
de calamites de cheikh el balbali dans tous les aspeets du fikh
,liès à ses origines deductives qu il a poursuivit que le
quatrième chapitre a traite les questions de cultes ,pureté et de
la prière et le jeune ainsi que la zakat ,alors que le cinquième
chapitre se spécialise dans les dispositions le code de la famille
,et les transactions financieres et seve,en finissant par les
questions de << el ahbass>> et d autres questions.
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