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عنقاء مغرب..
احلمد هلل الذي تفضل على هذه األمة حبفظ الدين ،وأنزل إليها نورا مبينا

وكتابا هاديا للمتقني ،وأرسل رسوله وحبيبه وصفوته من خلقه سيدنا حممدا رمحة
للعاملني ،وهيأ هلا رجاال يعلمون جاهلها ،ويرشدون ضاهلا ،وحيفظون شريعتها،
ويستنبطون منها ما ينري هلم الطريق إىل يوم الدين.
أما بعد؛ فإن الفقه اإلسالمي هو امليزان الذي توزن به األمة املسلمة من حيث
تقدمها أو تأخرها ،وقيامها ونهوضها .فبازدهاره واتساع آفاقه ،تزدهر هذه األمة
وتستنري ،وجبموده وموته جتمد األمة ،ويصيبها الشلل والركود.

ذلك بأن "الفقه اإلسالمي من أجل العلوم الشرعية ،وهو مثرتها وغايتها اليت
إليها منتهاها ،فالقصد من دراسة العلوم الشرعية وما خيدمها من العلوم العقلية

واللغوية ،إمنا هو التفقه يف الدين وإدراك مقاصده وأسراره ،والعلم بأحكامه ومكارمه،
من أجل إقامته وااللتزام بتشريعاته وأخالقه يف احلياة ،وتوثيق الصلة به فيها"(.)1
ولألهمية اليت حيظى بها الفقه اإلسالمي بني العلوم الشرعية أواله علماء املغرب

عرب سائر العصور اهتماما بالغا وعناية فائقة ،أكدوا من خالهلا تفردهم بالتأليف
والتدريس يف أبواب فقهية فريدة ،ونوازل عويصة ،وقضايا متشعبة ،وجماالت واسعة...

( )0انظر :نظرات يف جتديد الفقه اإلسالمي وشروطه ،حممد الروكي ،ص .9جملة جامعة القرويني ،العدد،03 :
0131هـ2102-م.
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وإذا حاولنا تعريف كل هؤالء العلماء املهتمني بالفقه اإلسالمي مل نستطع إىل
ذلك سبيال؛ فهم أكثر من أن يعدوا أو حيصوا؛ لكن حسبنا من القالدة ما أحاط

بالعنق ،وإن مل نستطع أن حنيط بكل هؤالء األعالم األفذاذ اجللة ،يكفي أن نعرف
ببعضهم حتى تقف األمة على مجيل صنيعهم ونوادر تآليفهم...
هذا ويهدف العدد الذي بني أيدينا إىل إبراز جهود علماء املغرب األقصى يف

العلوم الشرعية عامة والفقه اإلسالمي خاصة ،وأثرهم الكبري يف حركة التجديد
واإلحياء ،وإثراء املكتبة اإلسالمية املتواصل على أيديهم.
سائلني املوىل جل وعال أن يوفقنا خلدمة الشريعة وأن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه.
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مدرسة المغرب األقصى في الفقه المالكي
ومظاهر استمدادها من المدرسة األولى
ال كرور مصطف أحم عم القضاة /األردن

)(1

المق م::
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصبحه أمجعني،
ومن اهتدى هبديهم ،وسار على هنجهم إىل يوم الدين ،وبعد:
فإن مذهب إمام دار اهلجرة "مالك بن أنس" -رمحه اهلل -من مذاهب أهل السنة واجلماعة اليت
حتظى باإلجالل والتكرمي يف بالد املسلمني ،شرقها ،وغرهبا ،وإن ِإل ِ
مام ِه مكانة عند العلماء ال تضاهيها
مكانة.
وقد تتلمذ على هذا اإلمام اجلليل مجَْ ٌع كبري من طلبة العلم من خمتلف البالد ،حاملني معهم فقه
إمام دار اهلجرة ،وهكذا انتشر مذهبه :يف احلجاز ،ومصر ،والعراق ،وتونس ،واألندلس ،واملررب
األقصى.
وحيث إن مدرسة املررب األقصى يف الفقه املالكي ،أصبحت املدرسة الوحيدة القائمة حقيقة يف
العصر احلاضر ،يف بلد ال ينافسه فيه غريه من املذاهب ،ونظرا آلثارها الكبرية يف الفقه املالكي؛ وألهنا مل
حتظ بدراسة علمية متكاملة ،خبالف املدارس األخرى) ،(1وملا أجده يف نفسي من رغبة قوية للتعريف
هبذه املدرسة األصيلة)- (2فقد ارتأيت كتابة هذا البحث ،لتجلية خصائص هذه املدرسة ،والتعريف هبا،
من حيث نشأهتا ،وتطويرها ،وأشهر أعالمها ،وأثرها يف الفقه املالكي ،ومظاهر استمدادها من املدرسة
األوىل يف املدينة املنورة ،وذلك يف املباحث التالية:
المرحث األنل :يشأة م رس :المغرب األقص ف الفقه المالت نتطورها.
المرحث الثاي  :أشهر أعالم م رس :المغرب األقص .
) (1تويف فضيلة األستاذ الدكتور مصطفى أمحد علي القضاة –رمحه -صبيحة يوم السبت  22مجادى األوىل 0130هـ
املوافق ل  1مايو 2101م .وتقديرا جلهوده العلمية وقيمة البحث مت نشره ضمن ملف هذا العدد.
) (2كان يل شرف الدراسة يف اململكة املرربية مثان سنوات يف مرحليت املاجستري ودكتوراه الدولة ،دار احلديث احلسنية،
الرباط.
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المرحث الثالث :أسراب ايرشار المذهب المالت ف المغرب األقص .
المرحث الرابع :م رس :المغرب األقص ف الفقه المالت .
المرحث الخامس :مظاهر اسرم ادها من الم رس :األنل .
الخاتم ::نتشرمل عم أهم النرائج نالروصيات الر خرجت بها ال راس.:

المرحث األنل:

يشأة م رس :المغرب األقص ف الفقه المالت نتطورها

يظهر أن دخول املذهب املالكي إىل املررب األقصى قد تأخر نسبيا عن بقية األقطار األخرى ،إذ
تفيد بعض الروايات التارخيية أن املذهب املالكي انتقل إليه من األندلس) ،(1ويقال إن املراربة قبل
اعتناقهم للمذهب املالكي ،كانوا يدينون مبذاهب خمتلفة ،من حنفية ،وخارجية ،ومعتزلة ...وغريها،
كمذهب األوزاعي مثال).(2
وقد جزم الكتّاين وغريه بأن اإلمام إدريس) (3كان على مذهب مالك ،ودعا الناس لألخذ به واتّبا
وج ْعله مذهبا رمسيا للدولة معززا ذلك بقوله" :حنن أحق باتبا مذهب مالك وقراءة كتابه
منهجهَ ،
املوطأ").(4
وقد أرسى اإلمام إدريس أصول املذهب املالكي يف املررب األقصى ،بإسناد منصب القضاء األول
لشخصية عربية هي :عامر بن حممد بن سعيد القيسي ،تلميذ اإلمام مالك) ،(5الذي مسع منه ،وروى

) (1الناصري ،أمحد بن خالد ،االستقصا ألخبار املررب األقصى ،ط ،0ص  ،031ص دار الكتاب ،الدار البيضاء،
املررب0922 ،م.
) (2الكتاين ،حممد بن جعفر ،األزهار العاطرة ،ص  ،031خمطوطة باخلزانة العامة يف الرباط ،رقم .3321
) (3مؤسس دولة األدارسة "إدريس بن عبد اهلل احلسن" جنا من معركة (فخ) بني مكة واملدينة ،اليت جرت بني العباسيني
والعلويني (069هـ 071 -هـ) وفر إىل مصر ،ومنها إىل املررب ،ونزل يف بلدة "وليلي" من أعمال مدينة طنجة يف امال
املررب سنة 072هـ ،وبايعته قبائل الرببر بعد أن عرفوا قرابته من الرسول صلى اهلل عليه وسلم  .أبو دياك ،صاحل حممد
فياض ،الوجيز يف تاريخ املررب واألندلس ،ص  ،072 ،070ط0911 ،0م ،نقال عن :الفاسي ،علي ابن أيب زر ،
األنيس املطرب ،ط ،2الرباط0972 ،م ،الشليب ،أمحد ،موسوعة التاريخ اإلسالمي ،ج ،3ص  ،219وما بعدها،
ط0971 ،2م ،القاهرة.
) (4الكتاين ،األزهار العاطرة ،ص .031
) (5ابن القاضي ،أمحد ،جذوة االقتباس ،ص  ،03طبعة فاس 0319هـ.
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عنه كثريا ،وملا قدم املررب مسع منه إدريس وغريه من الفقهاء ما رواه "مالك" ،فكان "عامر" بذلك أول
األقصى(6).

من أدخل املوطأ إىل املررب
وبدخول املوطأ إىل املررب حتول املراربة من املذهب احلنفي إىل املذهب املالكي إذ مل يكد القرن
يطل ،حىت كان املذهب املالكي قد بدأ ينتشر يف املررب األقصى ،وتتجذر أصوله ،وفروعه يف
الرابع ّ
سائر مرافق احلياة).(7
تعزز املذهب املالكي يف املررب على أيدي العلماء الذين ارحتلوا لطلب العلم ومن هؤالء:
وقد ّ
دراس بن إمساعيل) ،(1الذي يعود الفضل إليه يف تأسيس مدرسة "فاس" يف أوائل القرن الرابع
اهلجري) (2؛ إذ يعد أول من أدخل "املدونة" وبواسطته انتشر املذهب يف املررب وذا ) ،(3وإذا كان
حديثي دخل املررب  -فإهنم يع ّدون املدونة أول كتاب فقهي دخل
الباحثون يـَعُ ّدون "املوطأ" أول كتاب
ّ
إليه ،وعلى هذا اعترب دراس بن إمساعيل أول من أدخل فقه اإلمام مالك إىل املررب األقصى).(4
ويف سنة 092هـ أسس اإلمام "إدريس بن إدريس" مدينة "فاس" ،وجعلها عاصمة سياسية ومركزا
دينيًّا ،وقد ضمت املدينة من قدموا عليه من األندلس ،ومن قدموا عليه من القريوان) ،(5فكانت تشمل

عدوة األندلس وعدوة القرويني) ،(6وعندما نتحدث عن فاس فإن احلديث عنها يرتبط بشيئني ارتباطا
دائما ،أال ومها :اجلامع ،واجلامعة ،وأعين جامع القرويني) ،(7وجامعة القرويني ،ففيهما بدأ التعليم للفقه
املالكي يف املررب األقصى ،وتطور وجت ّذر يف تلك الديار).(8

) (6الناصري ،االستقصاء ،ص  ،063ابن أيب زر  ،األنيس املطرب ،ج ،0ص .31
) (7الكتاين ،األزهار العاطرة ،ص .031
) (1سرتد ترمجته الحقا ،عند احلديث عن أشهر أعالم مدرسة املررب األقصى.
) (2ابن عاشور ،حممد الفاضل ،أعالم الفكر اإلسالمي يف تاريخ املررب العريب ،ص  ،36مطبعة النجاح ،تونس.
) (3احلجوي ،حممد بن احلسن الفاسي ،الفكر السامي يف تايخ الفقه اإلسالمي ،ص  ،000ط0992 ،0م.
) (4خملوف ،حممد بن حممد ،شجرة النور الزكية ،ص  ،120املطبعة السلفية ،ومكتبتها ،بريوت.
) (5ولد سنة 072هـ ،وبويع باإلمامة وله من العمر عشر سنوات ،ونقل حاضرته من "وليلى" إىل فاس ،وتويف سنة
203هـ ،التازي ،عبد اهلادي ،جامع القرويني ،ج ،0ص 0972 ،26م ،بريوت.
) (6التازي ،جامع القرويني ،ج ،0ص .26
) (7كلمة القرويني :ختفيف اللفظ" :القريوانيني" نسبة القريوان ،وهو معهود يف كتب الفقه والنوازل ،التازي ،جامع
القرويني ،ج ،0ص .26
) (8قامت بإ نشائه" :فاطمة أم البنني" بنت حممد الفهري القريواين ،وقد قامت مع أبيها وأفراد أسرهتا من إفريقية
(تونس) ،وتوفيت سنة 212هـ .ابن أيب زر  ،األنيس املطرب ،ص  ،32ص .33
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ومن املعلوم أن املسجد كان مركزا للتعليم منذ فجر اإلسالم ،ونستطيع القول :إن مسجد "املدينة"
كان أول معاهد التعليم يف املشرق ،تبعه جامع البصرة ،والكوفة ،والفسطاط ،مث جامع الزيتونة بتونس
سنة 006هـ ،وبعده جامع القرويني يف املررب األقصى سنة 212هـ ،مث اجلامع األزهر يف مصر سنة
329هـ).(9
أما جامعة "القرويني" :فإن للقريوان يف تونس الفضل األول يف تكوين جامعة "فاس" وكانت هلا
مبثابة الفر من الشجرة) ، (10لكن "القريوان" مل تلبث أن تعثرت عثرهتا الكربى يف القرن اخلامس
اهلجري ،بترلب قبائل بين هالل القادمة من الشرق ،فأصبحت أثرا بعد عني ،ومل يكن حظ "الزيتونة"
بأحسن حاال ،فبعد السنني الزاهرة اليت عرفها اجلامع واليت مجعت مرارا وتكرارا بني علماء فاس وعلماء
تونس ،فإن األسبان مل يلبثوا أن قطعوا سريهتا أواسط القرن العاشر) .(1كما كان للتدخل العثماين أيضا
أثر يف "ترتيك" التعليم باجلامع األعظم).(2
وقد انعكس تراجع دور القريوان وجامع الزيتونة على دور القرويني حيث عظم دورها وتعززت يف
الررب اإلسالمي من حيث رفع لواء املذهب املالكي.
كما تعزز مركز القرويني بالتفاف مدرسة قرطبة والقريوان حول فاس إذ هاجرت أربعمائة أسرة
قريوانية منهم "آل الفهري" ومثانية (أو مثامنائة يف رواية أخرى) من قرطبة ،وكان ذلك بزعامة رجل بربري
من طنجة من قبيلة "نقرة" وهو" :حيىي بن حيىي الليثي" املتوىف سنة 231هـ ،وكان قد مسع املوطأ من
مالك).(3
وهبذا اجتمع يف فاس علم القريوان وقرطبة ،إذ كانت القريوان حاضرة الررب ،وقرطبة حاضرة
األندلس ،فلما اضطرب أمر إفريقية (تونس) بعبث العرب هبا ،واضطرب أمر قرطبة آخر ممالك بين أمية،
رحل من هذه وهذه من كان فيهما من العلماء والفضالء ،فرارا من الفتنة ،فنزل أكثرهم إىل مدينة فاس،
وأصبحت بذلك موئال للعلم والعلماء) .(4وهكذا امتدت شجرة الفقه املالكي من املدينة إىل برداد ،إىل

) (9التازي ،جامع القرويني ،ج ،0ص .003
) (10التازي ،جامع القرويني ،ج ،0ص .003
) (1التازي ،جامع القرويني ،ج ،0ص  ،033نقال عن :ابن عامر ،تونس عرب العصور ،ص  ،010وما بعدها ،تونس.
) (2التازي ،جامع القرويني ،ج ،0ص  ،033نقال عن :التهامي ،نقرة ،القريوان عرب العصور ،ص  ،003تونس.
) (3ابن عبد اهلل ،عبد العزيز ،الفقه املالكي والوحدة املذهبية بني املررب وصحرائه ،جملة دار احلديث احلسنية ،العدد
الثاين ،ص  ،032مطبعة فضالة ،احملمدية ،املررب.0910 ،
) (4خملوف ،شجرة النور الزكية ،ص .120
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القريوان ،إىل قرطبة ففاس مؤكدة املقولة املأثورة" :العلم كقمح نتج باملدينة ،وص ّفي ببرداد ،وطحن

بالقريوان ،وغربل بقرطبة ،وأكل بفاس").(5
وبدأ تطور مدرسة املررب األقصى يف الفقه املالكي ،وتعزز نفوذ املذهب بقيام الدولة املرابطية يف
القرن اخلامس) . (6خاصة يف زمن األمري :علي بن يوسف بن تاشفني الذي عرف عنه اهتمامه بأهل
الفقه ،ومشاورته للفقهاء ،وكان يشرتط على القاضي عند توليته أال يقضي إال مبحضر أربعة من الفقهاء،
فعظم أمر الفقهاء يف أيامه ،وأقبل الناس إليهم ،ومل يكن األمري يقرب منه إال من علم علم فرو مذهب
مالك ،فنفقت كتب املذهب لإلقبال عليها ،والعمل مبقتضاها ،ونبذ ما سواها ،حىت أمهل النظر يف
الكتاب والسنة من مشاهري فقهاء ذلك الزمان ،وترتب على كل ذلك امتداد نفوذ املذهب ،وازدهاره)،(1
حيث توسع املذهب املالكي باجتاه جنوب املررب حنو الصحراء ،اليت انبثقت منها الدولة املرابطية ،بدافع
من "واجاج بن زلو" الذي اختار "عبد اهلل بن ياسني" بإيعاز من :أيب عمران الفاسي إمام املذهب
املالكي يف تونس).(2
وال خيفى أن العامل :ميمون الصحراوي املتوىف سنة 216هـ ،وقيل :سنة 231هـ ،هو شيخ القاضي
عياض) ،(3إمام املذهب املالكي يف املررب ،وصاحب كتاب ترتيب املدارك ،وقد ّنوه بانتشار املذهب
آنذاك يف املررب األقصى والصحراء وبالد من أسلم من السودان).(4
وقد كان اهتمام أهل الصحراء الرربية مبذهب اإلمام مالك شديدأ حيث ذكر اليوسي من رجال
القرن احلاد ي عشر يف حديثه عن الرجراجني أن أهل (دغوغ) الذين انتشروا يف املررب وصحرائه كان
حيفظ املدونة منهم عن ظهر قلب ( )7661رجال و( )211من النساء).(5

) (5التازي ،جامع القرويني ،ج  0ص  ،019نقال عن :الناصري ،االستقصاء ،ص .329
) (6دولة إسالمية ،قامت باملررب ،أسسها أبو بكر بن عمر اللمتوين ،سنة 0123م ،وبرز فيها يوسف بن تاشفني،
مؤسس مدينة "مراكش" ،وانتصر على اإلفرنج يف معركة "الزالقة" سنة 0116م ،واستمد املرابطون هذه التسمية من
نظام الرباط .املوسوعة العربية امليسرة ،ص  ،0677 ،0676إشراف :حممد شريف غربال ،صورة عن طبعة 0962م.
) (1املراكشي ،عبد الواحد ،املعجب يف تلخيص أخبار املررب ،حتقيق :علي زينهم ،ص  – .020 – 019تيمور
أمحد ،نظرة تارخيية يف حدوث املذاهب الفقهية األربعة ،ص  ،67ط0992 ،2م.
) (2ابن عبد اهلل ،عبد العزيز ،الفقه املالكي والوحدة املذهبية بني املررب وصحرائه ،ص .231
) (3ابن إبراهيم ،العباس ،اإلعالم يف تاريخ مدينة مراكش ،ج ،7ص .239
) (4عياض ،عياض بن موسى ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك حتقيق :مجاعة من علماء
املررب ،ص  ،662مطبعة فضالة ،احملمدية ،املررب.
) (5السوسي ،حممد املختار ،املعسول ،ج ،1ص ،9ط ،الدار البيضاء ،0961 ،املررب.
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املوحدية)َ ،(6مَّر املذهب املالكي بفرتة عصيبة ،حيث
وبسقوط الدولة املرابطية ،واستيالء الدولة ّ
ضيق على فقهاء املالكية ،وعارضوا مذهبهم معارضة صرحية ،بل أحرقوا كتبهم ،ومنها" :مدونة
سحنون") . (7وخاصة يف عهد يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن حيث طلب من الناس ترك االشترال
بعلم الرأي ،وتوعد على ذلك بالعقوبة ،بل أوقع احملن بذوي الفرو  ،وقتلهم ،وضرهبم بالسياط ،وألزمهم
باألميان املرلظة من عتق ،وطالق ،على أن ال يتمسكوا بشيء من كتب الفقه ،وكان قصده -يف
اجلملة -حمو مذهب مالك وإزالته من املررب ،ومحل الناس على الظاهر من القرآن).(1
غري أن هذه احملنة اليت حلقت بأتبا املذهب املالكي مل تطل ،فبزوال الدولة املوحدية ،وجميء الدولة
"املرينية" ،عاد النفوذ للمذهب املالكي مرة أخرى ،وما زال) .(2فقد استطا "بنو مرين" بسرعة أن
يسرتجعوا ما ضا  ،وأن يبعثوا ما فقد من كتب املالكية ،ويف صدرها كتاب "املدونة" اليت نسخها فقهاء
فاس من حفظ الفقيه" :أيب احلسن علي بن عشرين").(3
ومما ساعد على تطور الفقه املالكي يف املررب األقصى :اهتمامهم باخلزائن العلمية ،والكراسي
العلمية.
فقد عرفت "القرويني" نوعا من اجملامع األكادميية ،جتلت يف هذه املكتبات العلمية العديدة ،وقد
عرف عن أهل فاس أهنم يتبارون يف اقتناء الكتب وانتساخها ،فهذا العامل" :حيىي الرابع" املتوىف سنة
317هـ يقول فيه "البكري" إنه كان يتوفر على عدد من الوراقني ال شرل هلم إال نسخ الكتب").(4
وكان أبرز ما يثري انتباه املتتبع لظهور اخلزائن العلمية هذا العدد من العلماء الذين أخذوا يتوفرون
على مكتبات عظيمة ،ووصل العلم بذلك إىل جمالس علماء الشرق ،فهذه مكتبة بين الرريدس
(الترلبيني) لصاحبها قاضي فاس ،وناظر جامع القرويني" :أيب عبد اهلل حممد الررديسي الترليب").(5
) (6دولة إسالمية قامت يف امال إفريقيا واألندلس ،أسسها زعيم من الرببر امسه حممد بن تومرت بلرت ذروة جمدها يف
عهد أيب يوسف يعقوب املنصور الذي انتصر على األسبان يف معركة "اآلراك" واهنارت دولتهم سنة 0269م ،املوسوعة
العربية امليسرة ،ص .0772
) (7تعرضت املدونة لإلحراق مرتني :األوىل يف تونس على يد عباس الفارسي الذي كان حمدثا يبرض أهل الفقه والرأي،
ويقع يف "أسد بن الفرات" و"ابن القاسم" .عياض ،ترتيب املدارك ،ج ،3ص  .311والثانية :على يد املوحدين يف
املررب .املراكشي ،املعجب ،ص .111
) (1املراكشي ،املعجب ،ص  ،320ص .232
) (2احلجوي ،الفكر السامي ،ج ،3ص .073
) (3التازي ،عبد اهلادي ،املذهب املالكي كشعار من شعارات الدولة املرربية ،ندوة اإلمام مالك ،ج ،0ص .91
) (4التازي ،جامع القرويني ،ج ،0ص .023
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كوهنا من مكتبة والده ،ومكتبة
وهذه مكتبة القاضي أيب القاسم عبد الرحيم بن امللجوم بفاس ،اليت ّ

عيسى األزدي الزهراين ،ومكتبة املؤلف :عبد الرمحن بن امللجوم حيث صارت أكرب مكتبة يف املررب يف
ذلك العهد).(6
وال تزال خزانة القرويني الكربى يف فاس حتتفظ إىل اليوم بنسخة من كتاب الزهد والرقائق البن
املبارك وقد كتب سنة (162هـ) ،وكتاب الناسخ واملنسوخ أليب بكر بن العريب عليها خط احلافظ :ابن
مفوز سنة (110هـ) ،واختصار املوطأ :للمهدي بن تومرت ،ويف أوله سند عبد املؤمن بن علي بن
املهدي إىل اإلمام مالك ،هذا إىل بقية من نسخة املوطأ يف عدة أجزاء من رق الرزال ،وكان نسخها يف
شعبان من سنة (212هـ)).(1
أما الكراسي العلمية :فقد استعملها علماء القرويني منذ وقت مبكر لالستعانة هبا على تلقني
طلبتهم ،وال سيما حني يكثر عددهم ،وقد عرف عن بعض جمالس العلم جبامع القرويني ما كان يناهز
عدد احلضور فيها آالفا من الناس ،فكان ضروريا أن يتخذ الفقيه له كرسيًّا إلمسا كل هذا العدد).(2
ويذكر أن أقدم رواية تنص على اجللوس للتدريس بالقرويني تذكر أن العامل ابن أيب جامع األنصاري
كان يعطي دروسا باجلهة الرربية من القرويني سنة (202هـ) ،كما تذكر أن أبا احلسن علي القيسي كان
يعطي دروسه سنة (221هـ)).(3
منوه الزاهر إىل يومنا
وهكذا ظهر املذهب املالكي يف املررب األقصى ،واستمر على انتشاره الباهر ،و ّ
احلاضر ،وبقيت جامعة القرويني منارة للعلم ،ليس للمررب فحسب ،بل ملختلف بالد املسلمني يف تلك
اجلهات وغريها.
وقد خترج من هذه املدرسة علماء أجالء ،كان هلم الدور الفاعل يف خدمة الفقه املالكي تعاقبوا
نتعرفه يف
جيال بعد جيل ،ومل يتوقف عطاؤهم منذ احتضان املررب هلذا املذهب األصيل ،وهذا ما ّ
املبحث التايل.

) (5املقري ،شهاب الدين أمحد بن حممد ،أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض ،ج ،0ص  ،23إشراف :اللجنة
املشرتكة إلحياء الرتاث بني اململكة املرربية ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
) (6ابن أيب زر  ،األنيس املطرب ،ص .12
) (1ابن أيب زر  ،األنيس املطرب ،ص .21
) (2التازي ،جامع القرويني ،ج ،0ص .022
) (3التازي ،جامع القرويني ،ج ،0ص  ،003نقال عن :ابن الزبري ،صلة الصلة ،نشر بروفنصال ،رقم  ،92الرباط،
0939م.
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المرحث الثاي :

أشهر أعالم م رس :المغرب األقص ف الفقه المالت
إذا أردنا أن نستقصي أعالم مدرسة املررب األقصى يف الفقه املالكي فإن األمر سيطول ،كما أن
طبيعة البحث تستوجب أن يكون حمدودا ،وهلذا فإنين سأختار عددا منهم ،ممن كان هلم أثر بارز يف
مسرية مدرسة املررب األقصى ،وعملوا لتوطيد املذهب املالكي يف تلك الديار.
كما آثرت عدم احلديث عن علماء حيسبون على مدرسة املررب ،وحيظون مبكانة مميزة يف تاريخ
املذهب املالكي يف الررب اإلسالمي عامة واملررب األقصى خاصة من أمثال :ابن رشد ،واللخمي ،وابن
عريب ،وابن عبد الرب ،وأبو عمران الفاسي ...وغريهم.
نفيما دم يرذة عن أشهر عمماء المغرب األقص  ،مرترين حسب أسرقيرهم ف المذهب:
 – 0أبو ميمونة :دراس بن إمساعيل الفاسي :وهو أول من أدخل "املدونة" إىل املررب األقصى،
وكانت إليه الرحلة باملررب يف وقته ،وعليه مدار الفتيا ،مسع من شيوخ األندلس ،ومن ابن اللباد بإفريقية
(تونس) ،ومن ابن أيب مطر باإلسكندرية ،ومسع منه كتاب ابن املواز :ابن أيب زيد القريواين ،كما روى
عن أقوام من أهل األندلس وسبتة ،تويف سنة 327هـ).(1
 – 2ابن العجوز :عبد الرحيم بن أمحد الكتامي ،كان له يف املررب رياسة العلم ،وإليه كانت تدول
الفتيا ،ورحل إىل األندلس ،وإفريقية (تونس) ،والزم ابن أيب زيد ،واختص به ،ومسع منه كتب النوادر
واملختصر ،وجاء هبما وبرريمها إىل سبتة ،ومسع منه دراس بن إمساعيل ،تويف سنة 103هـ).(2
 – 3ابن معيشة (الكتاين) :القاضي أبو حممد عبد احلق الكتاين الررناطي ،أحد رؤساء جامع
القرويني على عهد املرابطني ،كان حيتفظ بأربع خطط :فقيه ،مشاور ،إمام ،قاض ،ويذكر التاريخ أنه
كان على رأس علماء القرويني الذين حضروا جمالس املهدي بن تومرت يف مسجد الطالعة ،تويف سنة
233هـ).(3

) (1عياض ،ترتيب املدارك ،ج ،6ص  ،10ابن فرحون ،برهان الدين إبراهيم ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء
املذهب ،ص  .211دار الكتب العلمية ،بريوت.
) (2ابن فرحون ،الديباج املذهب ،ص .021
) (3التازي ،جامع القرويني ،ج ،0ص  ،062نقال عن :ابن األبار ،معجم أصحاب الصديف ،ص  291رقم ،272
نشر كوديرا ،جمريط.
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 – 1ابن اجمللوم :القاضي أبو موسى عيسى بن يوسف ،من فقهاء فاس وعلمائها األفذاذ ،توىل
القضاء بفاس ومكناس ،وكان عارفا بالنوازل ،ذاكرأ للمسائل ،متق ّدما يف األحكام ،تويف سنة
213هـ).(4
 – 2عياض :القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب ،ولد بسبتة) ،(5وسكن أجداده مدينة
فاس ،كان إمام وقته يف خمتلف العلوم ،حتدثت الركبان مبجالسه ،وبطريقة تأليفه اليت مجعت بني األسلوب
املرريب الذي يهدف إىل متحيص األلفاظ ،واألسلوب املشرقي الذي يقصد إىل املعىن ،وله رحلة إىل
األندلس لطلب العلم ،ورحلة إىل املشرق أيضا).(1
وكان عياض جيمع بني الرواية ،والدراية ،واحلديث ،والفقه ،كما كان مفسرا بارعا ،ومؤرخا معتمدا؛
تنوعت موضوعات مؤلفاته ،وكتبه ،حيث املت :الفقه ،واحلديث ،والتفسري ،والسرية،
ولذا فقد ّ
)(2
يعولون
والرتاجم  .وسعة رواية عياض هي اليت أحلته احملل األول يف الفقه املالكي ،وجعلت أبناء عصره ّ
مدونة اإلمام سحنون).(3
عليه يف حل ألفاظ ّ
تآليف مفيدةٌ ،انتفع هبا الناس ،وكذا استعمال كل طائفة هلا)..(4
وله ُ
نمن أشهر مؤلفاته الفقهي::
 كتاب التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة ،ومل يؤلف يف فنه مثله).(5املعول يف حل ألفاظ املدونة ،وحتليل رواياهتا ،وتسمية رواهتا).(6
وعليه ّ
 مذاهب احلكام يف نوازل األحكام ،واألجوبة احملرية على األسئلة املتخرية.تويف سنة 211هـ.
) (4ابن بشكوال ،الصلة ،رقم  ،229ط مصر0371 ،هـ ،ابن فرحون ،الديباج ،املذهب ،ص  ،210وما بعدها.
) (5مدينة مرربية على شاطئ البحر األبيض املتوسط وختضع لالحتالل األسباين يف الوقت احلاضر.
) (1ابن فرحون ،الديباج املذهب ،ص  ،271الظيب ،أمحد بن حيىي ،برية امللتمس ،يف تاريخ رجال أهل األندلس،
حتقيق :روحية السيويف ص  ،313ط0979 ،0م.
) (2علي ،حممد إبراهيم أمحد ،اصطالح املذهب عند املالكية ،ص  ،021السنة ،العدد  ،22سنة 0102هـ -
0991م.
) (3دورة القاضي عياض ،السالوي ،عبد القادر ،دور عياض يف توطيد املذهب املالكي ،ج 0ص  .062مراكش،
املررب.
) (4املقري ،أزهار الرياض يف أخبار عياض ،جـ ،2ص .7
) (5املقري ،أزهار الرياض يف أخبار عياض ،جـ ،1ص .317
) (6احلجوي ،الفكر السامي ،ج ،2ص .221
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 – 6املتَـْي ِط ّي :القاضي أبو احلسن علي بن عبد اهلل بن إبراهيم السبيت الفاسي ،احملقق ،العارف
ُ
بالشروط ،وحترير النوازل ،ألّف كتابا كبريا يف الوثائق ،مسّاه :النهاية والتمام يف معرفة الوثائق واألحكام،
اعتمده املفتون واحلكام ،تويف سنة 271هـ).(7
 – 7امل ّواق :القاضي أبو بكر خلف األنصاري املعروف باملواق ،من أهل قرطبة ،وانتقل إىل مدينة
َ
فاس فسكنها ،كان حافظا حافال يف علم الفقه ،واخلالف العايل ،مالزما للتدريس ،ال يدانيه أحد يف
ذلك ،وله :تنبيهات ،ومقاالت مفيدة .تويف سنة 299هـ).(8
ِ
ين :أبو ذر مصعب بن مسعود ،كان رئيسا يف صناعة العربية ،وكان يقرئ العربية ،ويدرس
 – 1اخلُ َش ّ
كتاب األحكام ،وكان له إشراف مطلق على القرويني يف فرتة من الزمن ،تويف سنة 611هـ).(1
 – 9ابن عشرين :أبو احلسن علي ،الفقيه احلجة احلافظ ،أخذ عنه فقهاء املررب .كان حيفظ
"املدونة" ،ومن صدره نُقلت بعد أن أحرقها املوحدون ،ويروى أنه ملا نسخت من صدره وإمالئه يف أول
مصححة جنت من احلريق ،فوجدوها كما هي ال خالف بينهما ،تويف
الدولة "املرينية" قوبلت بنسخة ّ
سنة 667هـ).(2
 – 01أبو احلسن الصرري :علي بن حممد الزرويلي ،كان فقيها ،قيما على هتذيب ابن الرباذعي
حفظا وفهما ،وهو صاحب التقييد على املدونة الذي أكمله ابن غازي ،كان يفتح جملسه ما ينيف على
الثمانني ديوانا ،تويف سنة 709هـ).(3
 – 00ابن امل ّواق :أبو العباس أمحد بن حممد التجييب ،استظهركتاب املوطأ فضرب شيوخ املالكية
َ
باألزهر الشريف الطبول على رأسه إشادة وتنويها ،تويف سنة 722هـ).(4
ويل :احلافظ عبد الرمحن بن عفار ،كان حيضر جملسه يف جامع القرويني أكثر من
 – 02أبو زيد اجل ُز ّ
ألف فقيه ،ومعظمهم يستظهر املدونة أو ُجلّها ،وقد اقتفى تالمذة طلبة الشيخ الزرويلي ،فقيدوا على
الرسالة من شيخهم تقاييد ثالثة:

) (7خملوف ،شجرة النور الزكية ،ص .063
) (8التازي ،جامع القرويني ،ج ،0ص  ،071نقال عن :ابن األبار ،التكملة لكتاب الصلة ،رقم  ،296نشر :كوديرا،
جمريط.
) (1كنون ،عبد اهلل ،النبوغ املرريب ،ص  ،019ط ،2بريوت0960 ،م.
) (2التازي ،جامع القرويني ،ج ،0ص .019
) (3ابن فرحون ،الديباج املذهب ،ص  ،202الناصري ،االستقصا ،ج ،3ص .071
) (4التازي ،جامع القرويني ،ج ،2ص  ،116نقال عن :الكتاين ،حممد بن جعفر ،سلوة األنفاس ،ج ،3ص ،211
ط حجرية ،فاس0306 ،هـ.
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أحدها :الكبري وهو املشهور بالسبع؛ ألنه يف سبعة أسفار ،واآلخر :املشهور باملثلث ،واألخري أصرر
يف اثنتني ،وكلها مفيدة ،تويف سنة 710هـ).(5
 – 03القروي :أبو فارس عبد العزيز ،الفقيه ،ناظر املارستان بفاس ،وشارح املدونة ،وإليه يرجع
الفضل يف ختصيص التعليم يف القرويني بكبار الطالب ،واقتصار تعليم األحداث ،تويف سنة 721هـ).(6
 – 01املقري :قاضي اجلماعة ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد القرشي ،اإلمام احملقق الفقيه
األصويل ،أحد حمققي املذهب ،احلامل لواء املنثور واملنظوم ،ألف كتاب القواعد ،اشتمل على ألف
ومائيت قاعدة ،وهو كتاب مل يسبق إليه ،وحاشية بديعة على خمتصر ابن احلاجب ،تويف سنة 726هـ).(1
 – 02قاضي اجلماعة أبو عبد اهلل :حممد بن أمحد بن بكر القرشي ،قاضي اجلماعة بفاس ،كان
نسيج وحده يف املتأخرين ،ألف كتابا اشتمل على أزيد من مائة مسألة فقهية ،ضمنها كل أصل من
الرأي واملباحثة ،وتويف سنة 729هـ).(2
 – 06الرعيين :حممد بن سعيد ،من أهل فاس وطلبتها وعلمائها ،له عدد كبري من التآليف منها:
حتفة الناظر ونزهة اخلاطر يف غريب احلديث ،واجلامع املفيد ،والقواعد اخلمس ،واختصار املق ّدمات البن

رشد ،واألسئلة واألجوبة ...وغريها ،تويف سنة 717هـ).(3
َ – 07زّروق :أبو العباس أمحد بن أمحد الربنسي ،أحد اجلسور املهمة لربط املررب باملشرق،
صاحب التآليف اجليدة يف الفقه والتصوف ،أخذ مبدينة فاس عن مجاعة من العلماء ،كما أخذ باملشرق
عن طائفة أخرى ،له شرحان على "الرسالة" ،وآخر على خمتصر خليل ،وشرح على إرشاد ابن عساكر،
وشرح القرطبية ،تويف سنة 199هـ).(4
الزقّاق :أبو احلسن علي بن قاسم ،وهو الذي يرجع إليه الفضل يف مجع املسائل اليت
 – 01علي ّ
جرى العمل عليها يف الميته املشهورة ،وصاحب املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب ،تويف سنة
902هـ).(5
) (5املقري ،شهاب الدين ،أزهار الرياض ،ج ،3ص .21 ،23
) (6املقري ،أمحد التلمساين ،نفح الطيب من غيض األندلس الرطيب ،حتقيق :إحسان عباس ،ج ،7ص ،072
بريوت0963 ،م.
) (1خملوف ،شجرة النور الزكية ،ص .232
) (2ابن فرحون ،الديباج املذهب ،ص .211
) (3خملوف ،شجرة النور الزكية ،ص .236
) (4الناصري ،االستقصا ،ج  ،1ص .91
) (5الناصري ،االستقصا ،ج  ،01ص .061
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 – 09الونشريسي :أبو العباس أمحد ،حامل لواء املذهب يف عهده بدون مناز  ،نزيل فاس،
ب على تدريس املدونة ،وفرعي ابن احلاجب ،وهو صاحب املعيار القدمي يف
ومفتيها ،ويف هذه املدينة أَ َك َّ

 02جملدا ،وفيه قال ابن غازي" :لو أن أحدا حلف بالطالق على أن أبا العباس الونشريسي أحاط
مبذهب مالك ،وأصوله ،وفروعه ،لَبَـَّر يف ميينه" ،تويف سنة 901هـ).(1
 – 21ابن غازي :أبو عبد اهلل بن غازي العثماين املكناسي مث الفاسي ،شيخ اجلماعة يف فاس،
انتهت إليه رواية السنة بإفريقيا الشمالية ،له :شفاء الرليل لشرح خمتصر خليل ،وتكميل التقييد على
املدونة ،وحل مشكالت ابن عرفة ،وسواها ،توىف سنة 909هـ).(1
 – 20الزجلي :أبو العباس أمحد بن احلسن بن عرضون ،من العلماء األعالم ،له من التآليف:
كتاب الالئق من الوثائق ،وكتاب أحكام األنكحة ،وآداب الزواج ،وتربية األوالد ،تويف سنة 992هـ.
 – 22احلميدي :قاض ي اجلماعة أبو مالك عبد الواحد ،حامل لواء املذهب املالكي ،ومرجع
النوازل ،اشتهر باالجتهاد والتصرف يف النصوص ،له كرسي بالقرويني ،تويف سنة 0113هـ).(2
الفاسي ،حامل لواء املذهب املالكي،
َ – 23ميّارة :اإلمام أبو عبد اهلل حممد فتح بن أمحد
ّ

مستحضرا للقول ،ذاكرا للنوازل ،وله تآليف عديدة منها :شرحه الكبري والصرري على املرشد ،وشرحه
الزقّاق ،وتنبيه املررتبني يف حرمة التفرقة بني املسملني ،تويف سنة
لتحفة ابن عاصم ،وشرحه لالمية ّ
0172هـ).(3
 – 21أبو علي اليوسي :أبو احلسن بن مسعود ،له عدد من املؤلفات منها :شرح مجع اجلوامع،

القانون ،احملاضرات ،كان اإلقبال على جمالسه عظيما ،لتضلّعه يف العلوم العقلية ،تويف سنة 0012هـ).(4
 – 22البناين :حممد بن عبد السالم ،كان يدرس الفقه يف الصف األول من جامع القرويني ضحوة،
واحلديث قبل ذلك يف مسجد عياض ،وله جملس ثالث لصحيح البخاري بني العشائني يف املدرسة
املصباحية ،وهو شارح الشفاء واالكتفاء ،تويف سنة 0063هـ).(5

) (1الناصري ،االستقصا ،ج  ،2ص .062
) (1احلجوي ،الفكر السامي ،ج  ، 1ص .011
) (2اجلزنائي ،جين روضة اآلس ،ص  ،32بيل ،وابن منصور ،املررب.
) (3الكتاين ،سلوة األنفاس ،ج ،0ص .062
) (4الناصري ،االستقصا ،ج ،2ص .011
) (5الكتاين :سلوة األنفاس ،ج ،0ص .017
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 – 26العراقي احلافظ :إدريس بن حممد ،حافظ املررب ،وعامل فاس ،شارح الشمائل ،صاحب
التعاليق احلديثية الكثرية ،استدرك على اجلامع الكبري ما ينيف على مخسة آالف حديث ،تويف سنة
0013هـ).(6
 – 27الرهوين :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن يوسف ،املشهور حباشيته على الزرقاين املطبوعة يف
مثانية أسفار ،تويف سنة 0231هـ).(1
 – 21التسويل :أبو احلسن علي بن عبد السالم ،توىل القضاء يف فاس ،وله تآليف عديدة منها:
شرح الشامل يف عدة أسفار ،وشرح التحفة والنوازل ،وحاشية على شرح سيدي التاودي على الزقاقية،
تويف سنة 0221هـ).(2
 – 29املوىل عبد اهلادي العلوي ،عبد اهلادي بن عبد اهلل ،وإليه وجه السلطان ،املوىل عبد الرمحن،
الظهري اخلامس ،بإصالح نظام التدريس بالقرويني .كان بصريا باملذهب املالكي ،ضابطا لقواعده ،عارفا
بصناعة األحكام ،جامعا للدواوين ،له شرح على تيسري الوصول إىل جامع األصول البن الربيع ،تويف
سنة 0272هـ).(3
 – 31الكتاين :جعفر بن إدريس ،العالمة احلجة ،احملدث ،الشهري ،له حاشية على صحيح
البخاري ،وأخرى على الرتمذي ،وكتاب السرب املختصر يف رجال القرن احلادي عشر ،وكتاب الدواهي،
وغريها ،تويف سنة 0323هـ).(4
 – 30املهدي الوزاين :الفقيه العالمة ،النوازيل ،ممن أدرجوا يف مرتبة األوىل عند بداية تصنيف
العلماء يف "فاس" ،واستمر مشترال بالتأليف واإلفتاء والتدريس ،ومن مؤلفاته :شرح منظومة ياقوتة
األحكام يف أربعة جملدات ،تويف سنة 0312هـ).(5

) (6التازي ،جامع القرويني ،ج 3ص  ،111نقال عن :الكتاب الذهيب ،مجع وتنسيق عبد اهلادي التازي ،جامعة
القرويني يف ذكراها املئة بعد األلف ،إدارة الشئون الثقافية ،وزارة الرتبية والوطنية ،الرباط ،املررب ،ص .073
) (1التازي ،جامع القرويني ،ج ،3ص .711
) (2الكتاين ،سلوة األنفاس ،ج ،0ص .231
) (3الكتاين ،سلوة األنفاس ،ج ،0ص .007
) (4ابن زيدان ،النقيب ،الدرر الفاخرة يف مآثر العلويني بفاس الزاهرة ،ص  ،006املررب.
) (5ابن زيدان ،الدرر الفاخرة ،ص .022
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المرحث الثالث:

أسراب ايرشار المذهب المالت ف المغرب األقص
اختلف الباحثون يف أسباب انتشار املذهب املالكي يف املررب األقصى ،وتشبث املراربة به ،حيث
متسكوا به مذهبا وحيدا ،وحيث أصبح شعارا لشخصيتهم ورمزا لوحدهتم.
تقبلوه و ّ
وميكن إرجا ذلك إىل ما يلي:
 – 0ارتباط املذهب املالكي بالسنة النبوية ،فاملرجع األول يف املذهب هو كتاب املوطأ ،وهو كتاب
أهم
حديث ،وقد دخل هذا األصل إىل املررب األقصى منذ العهود األوىل للدولة املرربية ،ويف املوطأ ّ
املعامل البارزة اليت تؤكد منهجية هذا املذهب ،وأصوله االستنباطية ،وقواعده االجتهادية ،وقد حظي هذا
الكتاب بعناية املراربة واهتمامه ،دراسة ألحكامه ،وشرحا لنصوصه ،وتفريعا على أصوله) .(1وسنعرض
لبيان ذلك عند احلديث عن أثر املدرسة املرربية يف الفقه املالكي.
التمسك بالسنة ،وحماربة البدعة ،وتشبثه
 – 2شخصية صاحب املذهب نفسه ،فقد عرف عنه ّ
بآثار الصحابة والتابعني ،وهذا ما دفع الناس يف تلك الديار إىل أن يتيقنوا أن مذهبه أ َْوىل باالتبا ؛ ألنه
أقرب إىل روح الشريعة ،خاصة أنه يلتزم باتبا نصوص الكتاب والسنة ،والقياس الواضح) .(2ومما يعطي
اإلمام مالك -رمحه اهلل -شخصية متميزة عن الناس عامة ،ويف املررب األقصى خاصة ،األثر الوارد يف
شأن عامل املدينة ،الذي َمحَلَهُ بعض العلماء عليه ،وهو قوله -صلى اهلل عليه وسلم" :-يوشك أن
يضرب الناس أكباد اإلبل يف طلب العلم ،فال جيدون أعلم من عامل املدينة").(3
قال "سفيان بن عيينة" :كنا نسمع أهل املدينة يقولون" :إنه مالك بن أنس").(4
) (1النبهان ،حممد فاروق ،أحباث إسالمية ،ص  ،230ط0977 ،0م ،بريوت.
) (2اجليدي ،عمر بن عبد الكرمي ،حماضرات يف الفقه املالكي يف الررب اإلسالمي ،ج ،0ص  02مطبعة النجاح
اجلديدة ،الدار البيضاء0911 ،م.
) (3الشيباين ،أمحد بن حنبل ،املسند ،اجمللد  ،2ص  ،299دار الفكر للطباعة والنشر ،بريوت.
– الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة ،سنن الرتمذي ،أبواب العلم ،باب ما جاء يف عامل املدينة رقم  ،2120وقال:
هذا حديث حسن صحيح ،ط 0913 ،2بريوت.
 النيسابوري ،أبو عبد اهلل احلاكم ،املستدرك على الصحيحني ،كتاب العلم ،ج ،0ص  ،91وقال :صحيح على شرطالشيخني ،دار املعرفة ،بريوت.
 البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني ،السنن الكربى ،ج ،0ص  ،316دار املعرفة ،بريوت0992 ،م.) (4عياض ،ترتيب املدارك ،ج ،0ص  ،61ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين
واألسانيد ،حتقيق :مصطفى العلوي ،وحممد البكري ،ج ،0ص  ،12مطبعة فضاله ،احملمدية ،املررب.
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 – 3ويرى العالمة ابن خلدون أن من العوامل األساسية يف انتشار املذهب املالكي ببالد املررب:
رحلة املراربة إىل احلجاز للحج والعمرة ،ويف هذا يقول" :وأما مذهب مالك -رمحه اهلل تعاىل -فاختص
مبذهبه أهل املررب ،واألندلس ،وإن كان يوجد فيه غريهم ،إال أهنم مل يقلدوا غريه إال يف القليل ،ملا أن
رحلتهم كانت غالبا إىل احلجاز ،وهو منتهى سفرهم ،واملدينة يومئذ دار العلم ،شيخهم يومئذ وإمامهم
مالك بن أنس ،فرجع إليه أهل املررب واألندلس ،وقلّدوه دون غريه ،ممن مل تصل إليهم طريقته").(1

فقد كان احلجاج املراربة يلتقون يف املدينة املنورة باإلمام مالك ،أو بتالميذه ،وينقلون إىل بلدهم ما
مسعوه من علماء املدينة من أحكام ،وخباصة فيما يتعلق باملصدر املعتمد يف املذهب املالكي :وهو ما
جرى عليه العمل يف املدينة ،حيث كان اإلمام مالك يعتمده ،ويدافع عنه ،بل ويقدمه على اخلرب

واألثر).(2
 – 1ومنهم من يرد ذلك إىل موقف بعض السالطني ،إذ يذكر بعض املؤرخني أن مالكا رمحه اهلل
سأل بعض األندلسيني عن سرية مالك األندلس ،فوصفوا له سريته بقوهلم :إنه يأكل خبز الشعري،
ويلبس الصوف ،وجياهد يف سبيل اهلل ،فقال مالك" :ليت اهلل زين حرمنا مبثله") .(3فوصل اخلرب إىل
مالك األندلس فحمل الناس على مذهبه ،وترك مذهب األوزاعي).(4
وهذا الرأي ذهب إليه اإلمام ابن حزم -رمحه اهلل -إذ إنه يرجع سبب انتشار مذهب اإلمام مالك
إىل نفوذ احلكام وسلطاهنم ،فيقول يف ذلك :مذهبان انتشرا بالرياسة والسلطان ،مذهب أيب حنيفة
باملشرق ،وذلك عند تويل تلميذه أيب يوسف القضاء ،فكان ال يويل القضاء إال أصحابه املنتسبني
ملذهبه ،ومذهب مالك يف األندلس ،وذلك أن حيىي بن حيىي كان مكينا عند السلطان ،مقبوال يف
القضاء ،وكان ال ّيويل قاض من أقطار األندلس إال مبشورته واختياره ،وال يشري إال بأصحابه ،ومن كان
على مذهبه).(5
وقد أخذ هبذا الرأي القاضي عياض؛ حيث ذكر أن "هشام بن عبد الرمحن" ثاين خلفاء بين أمية يف
وصري القضاء والفتيا عليه ،وذلك من عشر السبعني ومائة من
األندلس أخذ الناس مجيعا هبذا املذهبّ ،
ومحَ ْوه بالسيف دون غريه).(6
اهلجرة ،يف حياة اإلمام مالك ،فالتزم الناس بهَ ،
) (1ابن خلدون ،عبد الرمحن ،املقدمة ،ص  ،212دار الكتاب اللبناين ،بريوت.
) (2النبهان ،أحباث إسالمية ،ص .232
) (3املقري ،نفح الطيب ،ج ،0ص  ،231الناصري ،االستقصاء ،ج 0ص .039
) (4املقري ،نفح الطيب ،ج ،3ص .31
) (5احلميدي ،أبو عبد اهلل حممد بن فتوح ،جذوة املقتبس ،حتقيق :حممد بن تاويت الطنجي ،ص  ،013ط ،القاهرة.
) (6الونشريسي ،املعيار املعرب ،ج ،6ص  ،326ط ،بريوت.
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وإذا كان كالم ابن حزم والقاضي عياض يشري إىل سالطني األندلس فإن األمر ينطبق على سالطني
املررب األقصى ،حيث محلوا الناس على األخذ مبذهب اإلمام مالك ،وقد علم هذا منذ دخول املذهب
إىل تلك الديار ،وأكثر من هذا فقد كان عدد من السالطني ُحيسبون يف عداد علماء الفقه املالكي بدءا
من اإلمام إدريس األول (األكرب) مؤسس الدولة اإلدريسية مث ابنه اإلمام إدريس الثاين (األصرر) ،واستمر
األمر يف خمتلف العصور ،ومن هؤالء السالطني:
 حيىي األول بن حممد بن إدريس الثاين ،املتوىف سنة 219هـ).(1 حيىي الرابع :وكان فقيها ،وحافظا للحديث ،تويف سنة 319هـ).(2 أبو عنان :فارس أبو عنان ،وكان يعد يف صفوف العلماء املربزين ،تويف سنة 729هـ. املنصور :واسطة عقد الدولة السعدية ،أمحد املنصور الذهيب ،كان عاملا متضلعا يف التفسري،واحلديث ،والفقه ،ونال إجازة عدد من علماء املررب واملشرق ،تويف سنة 0102هـ).(3
واستمرت رعاية سالطني املررب للمذهب املالكي من خالل رعاية جامعة القرويني ،ومما يؤكد
حرص سالطني املررب األقصى على املذهب املالكي ،وحث األمة على التشبث به ،رعايتهم املستمرة
للقرويني ،مع ما متثله من مركز إشعا للفقه املالكي .فامللك حممد اخلامس) (4بقي طوال فرتة حكمه
( 31سنة) يعطي القرويني – بعلمائها وطالهبا – كل العناية يرددها يف خطبه ،ويدافع عنها يف جمالسه،
وملا عاد من منفاه صعد منربها التارخيي ،وخطب الناس ،فكان بذلك ثاين ملك يرتقي املنرب للخطبة يف
املررب بعد اإلمام إدريس بن إدريس).(5
وأما ولده امللك احلسن الثاين) (6فقد قال يف خطاب له يف جملس النواب املرريب)" :(7نريد مرربا يف
أخالقه وتصرفاته واحدا موحدا ،جتمعه اللرة والدين ،ووحدة املذهب ،فديننا اإلسالم ،ولرتنا لرة القرآن،
ومذهبنا اإلمام مالك ،ومل يقدم أجدادنا -رمحة اهلل عليهم -على التشبث مبذهب واحد عبثا ،أو رغبة
يف انتحال املذهب املالكي ،بل اعتربوا أن وحدة املذهب كذلك من مكونات وحدة األسرة").(8
) (1ابن أيب زر  ،األنيس املطرب ،ص .32
) (2التازي ،جامع القرويني ،اجمللد  ،2ص  ،193نقال عن الكتاب ،الذهيب ،ص .062
) (3التازي ،جامع القرويني ،ج ،2ص .202
) (4تويف سنة 0311هـ.
) (5التازي ،جامع القرويني ،ج ،3ص .123
) (6تويف سنة 2111م.
) (7خطاب امللك "احلسن الثاين" يف دورة جملس النواب لشهر أكتوبر 0971م.
) (8مقدمة ندوة اإلمام مالك ،ج ،3ص.2
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وإذا كانت هذه أهم األسباب اليت أدت إىل انتشار املذهب املالكي يف املررب األقصى ،فإنه مثة
أسبابا أخرى أسهمت يف هذا االنتشار كما يرى بعض الباحثني ،ومن هذه األسباب:
 مناهضة املذهب املالكي للمذاهب األخرى ،كمذهب اخلوارج ،واحلنفية ،والشيعة).(1 وتشابه البيئة يف كل من احلجاز وبالد املررب ،من حيث طبا الناس واملناخ).(2 ومن الباحثني املعاصرين من يرى أن من أسباب انتشار املذهب املالكي يف املررب األقصى صلةسكان املررب األصليني بالعرب اليمنيني ،ويدلّل على ذلك بتشابه العمران ،والوثائق والكتابات اليت عثر
عليها ،ومت عرضها يف قاعة البطحاء ،مبناسبة يوم النداء العاملي إلنقاذ مدينة فاس).(3
 وهناك من ذهب إىل أن السبب األهم :هو قوة رجاالت املذهب الذين كان هلم القدرة علىاستنباط األحكام ،واستخراجها ،وصمدوا يف وجه التحديات ،مما ّأهلهم لنشر هذا املذهب الذي اتبعوه،
والذي هو مذهب السنة ،وإمامه إمام دار اهلجرة).(4
وال شك أن كل األسباب اليت سبقت كان هلا دور فاعل يف نشر املذهب املالكي ،وإن كنت أرى
أن أهم هذه األسباب يعود لشخصية صاحب املذهب ومكانته يف نفوس املسلمني ،ودور احلكام يف
محل الناس على األخذ به .فاملررب األقصى رفع شعار وحدة املذهب منذ القدم وحىت عصرنا احلاضر،
حيث اعترب املذهب املالكي مذهبا رمسيا للدولة واألمة) .(5وأعلنوا وحدة القضاء ،ووحدة املذهب الذي
يقع به التقاضي ،مع التزام القول املشهور ،والراجح ،وما جرى به العمل به).(6

) (1عياض ،ترتيب املدارك ،ج ،6ص .73
) (2النبهان ،أحباث إسالمية ،ص .232
) (3ابن خلدون ،املقدمة ،ص .212
) (4التازي ،املذهب املرريب كشعار من شعارات الدولة املرربية ،ندوة اإلمام مالك ج ،ص  ،06ص .07
) (5اجليدي ،حماضرات يف املذهب املالكي يف الررب اإلسالمي ،ج ،0ص .26
) (6الناصري ،حممد املكي ،املذهب املالكي مذهب املراربة املفضل ،ندوة اإلمام مالك ،ج ،0ص .67
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المرحث الرابع:

أثر م رس :المغرب األقص ف الفقه المالت
اختار املررب األقصى املذهب املالكي مذهبا فقهيا ،وخدم علماؤه املذهب خدمة عظيمة ،وتصدوا
للبحث والتأليف يف كل ما يتعلق بأصول املذهب وأحكامه ،وكان ملؤلفاهتم دور كبري يف تعزيز املذهب
املالكي.
وهكذا قام املررب بدوره يف خدمة الفقه املالكي ،من خالل خترجيه للعلماء منذ تأسيس جامع
القرويني سنة 212هـ ،وحىت عصرنا احلاضر.
ويتجلى أثر مدرسة املررب األقصى يف الفقه املالكي من خالل خدمة علمائه ألمهات الفقه
املالكي ،ومن خالل مصنفاهتم يف خمتلف جماالت الفقه شروحا ،وتعاليق ،وتقاييد).(1
وسنعرض فيما يلي مناذج لتلك املصنفات يف خمتلف جماالت الفقه لعلماء مراربة؛ ألن طبيعة
البحث ال تسمح باستقصاء كافة املصنفات ،مع اإلشارة إىل أن اهتمامهم تركز على املوطأ واملدونة ،ومها
املصدر األول والثاين يف املذهب املالكي.
أوال :بالنسبة "للموطأ":
فقد ذكر أنه مل يعنت بكتاب من كتب الفقه واحلديث اعتناء الناس باملوطأ ،واتفق اجلميع على
تقدميه ،وتفضيله ،وروايته) .(2ومن الذين اعتنوا به وشرحوه ،أو حتدثوا عنه يف أغراض خمتلفة:
 أمحد بن نصر الداودي (ت 112هـ) له كتاب :النامي يف شرح املوطأ).(3 أمحد بن حممد بن علي األنصاري اجلياين ،له شرح املوطأ).(4 أمحد بن طاهر بن علي بن عيسى بن عبادة (232هـ) له كتاب اإلمياء إىل أطراف حديثمالك).(5
 أبو عمران الزنايت املراكشي ،له :شرح املوطأ).(6) (1اجليدي ،اجلذور األوىل للمذهب املالكي ،يف املررب ،جملة دعوة احلق ،العدد  ،273ص  ،010ص ،012
0919م ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الرباط ،املررب.
) (2اجليدي ،حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي يف الررب اإلسالمي ،ص .062
) (3سزكني ،فؤاد ،تاريخ الرتاث العريب ،ج ،2ص  ،022نقله إىل العربية :حممود فهمي حجازي ،جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،السعودية.
) (4ابن فرحون ،الديباج املذهب ،ص .26
) (5عياض ،ترتيب املدارك ،ج  3ص .12
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 التهامي ابن املدين علي كنون ،له تعليق على املوطأ مساه :أقرب املسالك).(7 عياض بن موسى اليحصيب ،له :مشارق األنوار يف تفسري غريب املوطأ والصحيحني).(1 حممد بن عبد اهلل بن أمحد القيسي ،له :أطراف املسالك برواة املوطأ عن اإلمام مالك).(2ثانيا" :املدونة":
وقد ظهر ا هتمام علماء املررب األقصى هبا؛ ألهنا تعد املرجع األهم بالنسبة لفقه املذهب املالكي،
فقام بشرحها أو التقييد عليها علماء أفذاذ .ومن ذلك):(3
 التنبيهات للقاضي عياض (ت 211هـ) وهو استنباط على كتب "املدونة" و"املختلطة" والكتابمن كتب املالكية املعتمدة إىل اآلن.
 تقييد على املدونة ،إلبراهيم بن عبد الرمحن التسويل التازي (ت 717هـ). تقاييد الشيخ عبد العزيز بن حممد القروي الفاسي (ت 721هـ). تعليق على املدونة أليب بكر عثمان بن مالك زعيم فقهاء املررب. تقييد على هتذيب املدونة ،اليب سعيد خلف بن أيب القاسم األزدي الربادعي (ت 709هـ). مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة ،لعلي بن سعيد الرجراجي. تعليق على املدونة أليب احلسن الصرري (ت  133هـ) وغريها كثري.ثالثًا :نمن المصادر الرقمي د :لمفقه المالت ف المغرب:

خمتصر الشيخ خليل أليب املودة ضياء الدين خليل بن إسحاق (ت 776هـ).
وشروحه الكثرية ،منها :شرح أمحد بن بابا التنبكيت ،املسمى مبهمات خليل.
وشرح حممد بن عبد الكرمي التوايت).(4
ابعا :لامي :الزقاق (ت 911هـ):
رً

وهي أحكام فقهية يف مسائل ،هبا عمل أهل فاس ،ويكثر حدوثها ،وحيتاج الفقهاء ملعرفتها).(5

) (6ابن القاضي ،جذوة االقتباس ،ج ،0ص .021
) (7اجليدي ،حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي يف الررب اإلسالمي ،ج  ،0ص .061
) (1اجليدي ،حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي يف الررب اإلسالمي ،ج  ،0ص .061
) (2سزكني :تارخ الرتاث العريب ،ج ،2ص .022
) (3ابن عبد اهلل ،عبد العزيز ،الفقه املالكي الوحدة املذهبية بني املررب وصحرائه ،جملة دار احلديث احلسنية ،العدد 2
ص  .231 ،237وانظر :دورة القاضي عياض ،مكانة عياض العلمية ،سعيد بوركبه ،ج ،0ص  .29مراكش ،املررب.
) (4ابن عبد اهلل ،عبد العزيز ،القضاء املرريب وخواصه ،ندوة اإلمام مالك ،ج ،0ص .021
) (5احلجوي ،الفكر السامي ،ج ،2ص .262
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نأهم األعمال العممي :عميها:
 شرح المية الزقاق أليب عبد اهلل حممد بن أمحد ميارة (ت 0172هـ). حتفة احلذاق بشرح المية الزقاق ،أليب عبد اهلل حممد التاودي بن سوده (ت 0219هـ).خامسا :نمن المصنفات الفقهي :ف القضاء نالسياس :الشرعي::
ً

 حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام ،أليب بكر حممد بن حممد بن عاصم (ت 129هـ)،ومن شروحها):(1
 اإلتقان واإلحكام يف شرح حتفة األحكام ،املعروف بشرح ميارة الفاسي ،أليب عبد اهلل حممد بنأمحد ميارة (ت 0172هـ).
 غاية اإلحكام يف شرح حتفة األحكام ،أليب عبد اهلل حفص بن عمر بن عبد اهلل الفاسي (ت0011هـ).
 حلي املعاصم لبنت فكر ابن عاصم ،أليب عبد اهلل حممد التاودي بن سودة (ت 0219هـ). ومنها أيضا :التنبيه واإلعالم يف مستفاد القضاة واحلكام ،أليب حممد بن عبد اهلل اليفرين الفاسياملشهور باملكناسي (ت 901هـ)).(2
 ومنها (3) :تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام ،البن فرحون إبراهيم علي اليعمري،وهي بثالث نسخ يف مكتبة تطوان.
 جواب يف الفرق بني خطة القضاء والوالية ،وخطة احلسبة ،باعتبار عرف زماننا ،ألمحد بن خالدالناصري (اخلزانة العامة ،الرباط).
 قالدة التسجيالت والعقود ،وتصرف القاضي يف الشهود ،وكالمها ملوسى بن عيسى املريلي (ت790هـ).
سادسا :مصنفات ف النوازل:
ً

قام علماء املررب األقصى جبهود جبارة يف ميدان تطبيق القواعد الفقهية – يف إطار املذهب املالكي
– على األحكام والنوازل ،اليت تتزايد بتزايد العمران ،وتطور الزمان ،وألّفوا فيها التآليف الكثرية ،وتتّبعوا
جمريات الشؤون واألحوال ،ففضوا املشكالت ،وحلُّوا العويصات).(1
) (1انظر :أبو حيىي ،املدخل إىل مذهب اإلمام مالك ،ص .212
) (2اليفرين ،الفاسي ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عبد اهلل ،التنبيه واإلعالم يف مستفاد القضاة واحلكام ،ص  ،2ط
حجرية.
) (3ابن عبد اهلل ،عبد العزيز ،القضاء املرريب وخواصه ،ندوة اإلمام مالك ،ج ،3ص .230
) (1مقدمة ،النوازل ،عيسى العلمي ،ج ،0ص ،9طبع وزارة األوقاف اإلسالمية املرربية ،الرباط0113 ،هـ0913 ،م.
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وما خلفه العلماء املراربة يف هذا الباب ،جيعلنا نقف وقفة تقدير وإعجاب لعقلية الفقهاء الذين
أعطوا الدليل على أن هذا الفقه ثابت بأصوله وقواعده ،ومتحرك بقياساته واستنباطاته ،يليب حاجات
الناس مجيعا).(1
نمن أشهر المصنفات ف النوازل:
 مذاهب احلكام يف نوازل األحكام للقاضي عياض اليحصيب (ت 211هـ)) .(2وقد اشتملالكتاب على النوازل القضائية ،وعلى النوازل يف أبواب املعامالت واألحوال الشخصية ،واجلنائز والصالة.
 املعيار املعرب واجلامع املررب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملررب ألمحد بن حيىيالونشريسي (ت 901هـ) ،وقد مجع املؤلف يف كتابه أحوبة علماء املالكية املتأخرين يف الررب اإلسالمي
من مصادرهم املتفرقة ،وأضاف إىل تلك األجوبة فتاويه اخلاصة به أيضا ،ورتبه على أبواب الفقه
املعروفة).(3
وقد حظي الكتاب باهتمام فقهاء األمصار ،ونقلوا عنه ،ومما زاده قيمة اشتماله على نصوص من
كتب فقهية مفقودة ،كما أنه يعترب من املصادر الوثيقة يف التاريخ ،واالجتما أيضا) ،(4ويف ذلك يقول
التنبكيت عنه" :مجع فأوعى وحصل فوعى") ،(5وتدل نوازل املعيار على أن ابن رشد وهو املنظر املربز
للفقه املال كي يف الررب اإلسالمي ،وحط أنظار علماء العدوتني (األندلس واملررب األقصى) وجميب
فتاويهم).(6
 نظم العمل الفاسي ،أليب زيد عبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي (ت 0196هـ) ،وقد نظم فيهالنوازل اليت جرى فيها عمل فاس باحلكم بقول ضعيف ،حنو ثالمثائة مسألة ،وقد حظي بقبول الناس له
رغم ما فيه يف بعض املواضع من عدم التحرير) .(1وأهم األعمال العلمية على نظم العمل الفاسي:
 – 0شرح املؤلف نفسه ،إال أنه مل يرتبه).(2

) (1اجليدي ،حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي يف الررب اإلسالمي ،ج ،0ص .011
) (2ابن فرحون ،الديباج املذهب ،ص .313
) (3الكتاب مطبو يف اثين عشر جزءا عدا الفهرس ،حتقيق :مجاعة من علماء املررب ،بإشراف ،د .حممد حجي ج،0
ص  ،2دار الررب اإلسالمي ،بريوت0910 ،م.
) (4املرجع نفسه.
) (5التنبكيت ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،ص  ،032دار الكتب العلمية ،بريوت.
) (6العبودي ،جاسم ،دور املدرسة القريوانية بني الفقه واحلديث ،القريوان0992 / 1 / 06 – 01 ،م ،تونس.
) (1احلجوي ،الفكر السامي ،ج  2ص .213
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 – 2شرح التاديل ،أليب القاسم بن سعيد العمريي التاديل (ت 0071هـ)).(3
 – 3شرح العمل الفاسي ،أليب عبد اهلل حممد بن أيب القاسم السجلماسي (ت 0201هـ) ،وقد
حظي شرحه بقبول املفتني والقضاة له).(4
 النوازل الصررى املسماة :املنح السامية الفقهية ،أليب عيسى حممد املهدي الوزاين الفاسي (ت0312هـ)) . (5قد رتبه على أبواب خمتصر الشيخ خليل ،وتظهر أمهيته يف أنه كتاب مجع فيه جل ما
حيتاج إليه من النوازل الوقتية ،وكذلك من األحكام والفرو الفقهية اليت ال غىن عنها.
 النوازل اجلديدة الكربى فيما ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى ،املسماة :املعيار اجلديد اجلامعاملررب عن فتاوى املتأخرين من علماء املررب ،أليب عيسى حممد املهدي الوزاين ،صاحب النوازل
ال صررى ،وتظهر قيمة الكتاب العلمية يف أنه ميثل موسوعة فقهية ،مبا استوعبه من نوازل وفتاوى عصره،
واعتماده على الراجح ،واملشهور ،وما جرى به العمل يف املررب).(6
ضا:
نمن المصنفات ف النوازل أد ً

 -نوازل العريب الزرهوين (ت 0261هـ) وتقع يف جملدين).(1

 نوازل الشيخ عيسى بن علي احلسيين العلمي يف جملدين).(2 نوازل أيب احلسن علي بن الشيخ عيسى العلمي (ت 0229هـ) يف جملد واحد).(3وقد تعرض الدكتور "عمر اجليدي" رمحه اهلل لكثري من املصنفات املخطوطة واملطبوعة يف النوازل ،وال
جمال لذكرها خشية االستطراد).(4
سابعا :مصنفات يف الفرائض:
) (2القادري ،حممد بن الطيب ،نشر املثاين ،ألهل القرن احلادي عشر والثاين ،ج ،2ص  ،326ط ،حجرية ،فاس،
املررب.
) (3كحالة ،عمر ،معجم املؤلفني ،ج ،2ص .610
) (4احلجوي ،الفكر السامي ،ج  3ص .293
) (5الوزاين ،أبو عيسى حممد املهدي ،النوازل الصررى ،ج ،0ص  ،00طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الرباط،
املررب.
) (6املدغري ،عبد الكبري العلوي ،مقدمة النوازل اجلديدة الكربى ،فيما ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى ،املسماة
املعيار اجلديد ،ج ،0ص  ،1تصحيح :عمر بن عباد ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املرربية ،الرباط ،املررب.
) (1ابن عبد اهلل ،عبد العزيز ،القضاء املالكي وخواصه ،ندوة اإلمام مالك ،ج ،3ص .239
) (2طبع من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املرربية ،سنة 0919م ،حتقيق :اجمللس العلمي بفاس سنة 0916م.
) (3طبع من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املرربية ،سنة 0919م ،حتقيق :اجمللس العلمي بفاس.
) (4انظر :تاريخ املذهب املالكي يف الررب اإلسالمي ،ص .13 – 0
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وقد بر فيه كثري من علماء املررب ،نظرا لصلته الوثيقة جبانب هام من الشريعة اإلسالمية ،ومن
أشهر مصنفاهتم يف ذلك):(5
 اإليضاح والتحصيل على شرح اخلرشي لفرائض "خليل" أليب الفضل بوشىت بن احلسن بن حممدالصنهاجي (ت 0362هـ).
 حلية اجلواهر املكنونة يف صدق الفرائض املسنونة ،ألمحد بن سليمان اجلزويل. منتهى التوضيح يف عمل الفرائض من الواحد الصحيح ،البن زاغو أمحد بن عبد الرمحن املرراوي. فرائض زيد بن ثابت ،تقييد عليها ،ألمحد بن حممد بن إبراهيم ،قاضي العرائش واسفي (ت0331هـ) (ط فاس).
 الفصول يف الفرائض ،البن البناء ،أمحد بن حممد األزدي املراكشي .وشرحه :يعقوب بن أيوب بنعبد الواحد املوحدي.
 فتح امللك اجلليل يف حل مقفل فرائض خليل ،للعريب بن أمحد بن الشيخ التاودي ابن سودة.ثامنًأ :نمن المصنفات المشهورة بالروثيق نالوثائق:

املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعىن الالئق بآداب املوثق وأحكام الوثائق ،أليب العباس أمحد بن عبد
الواحد الونشريسي (ت 901هـ) إال أنه مل يكمله).(1
وأما أمهية الكتاب فتظهر يف صريورته مرجعا اعتمده من جاء بعده من املوثقني) .(2وقد قال عنه
الدكتور "اجليدي"" :لو مت ألغىن عن أي كتاب آخر يف هذا الفن").(3
ومن املؤسف أن أكثر هذه الذخائر ال يزال خمطوطا – باخلزائن العامة واخلاصة – يف خمتلف أحناء
املررب األقصى) .(4وهي تنتظر بشوق أن جتد يد الباحثني لتخرجها إىل عاملنا ،وتلبسها حلال جديدة،
تالئم روح العصر ،وتواكب املنهج احلديث ،للتعرف على ما أسهمت به تلك املخطوطات وهذه

) (5ابن عبد اهلل ،عبد العزيز ،القضاء املالكي وخواصه ،ندوة اإلمام مالك ج ،3ص .220 – 212
) (1هامش إيضاح املسالك.
) (2املرجع نفسه.
) (3تاريخ الفقه املالكي يف الررب اإلسالمي ،ج ،0ص .020
) (4ذكر الباحث أمحد العدوي ،أنه ذهب إىل اخلزانة العامة إىل قسم املخطوطات حتديدا ،وطلب االطال على
جزا زات يف القسم الفقهي وباألخص كتب النوازل ،ودهش عندما أمضى مخسة أيام كاملة ،وهو يتصفح فقط كتب
النوازل املوجودة على الرفوف ،أو املسطورة ضمن فهارس اخلزائن األخرى ،العدوي ،أمحد ،نظرات يف الفتيا وبعض
أعالمها يف املررب على مذهب اإلمام مالك ،ندوة اإلمام مالك ج  ،3ص .067
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الشخصيات من فكر ،وما أضافته إىل فكرنا الفقهي من آراء وفتاوى جديرة باالهتمام والعناية) .(5فهي
متثل ثروة عظيمة ،لو أتيح للباحثني اليوم فرصة االطال عليها الستطاعوا أن جيعلوا الفقه املالكي مثريا
يف خمتلف اجملاالت ،وهي مبثوثة يف اخلزائن املختلفة كاخلزانة امللكية يف الرباط(اخلزانة احلسنية) ،واخلزانة
العامة يف الرباط أيضا ،وخزائن القرويني يف فاس ،وخزائن "مراكش" ،أو يف اخلزائن اخلاصة).(6
إن من الواجب التأكيد أن املررب األقصى عمل لتصدير املذهب املالكي ملا وراء البحار ،وملا وراء
الصحراء ،إىل ختوم إفريقيا ،وجماهل آسيا ،وهكذا فإن كل الذين أرخوا للحركة الفكرية يف دول إفريقيا،
وعرفوا الوجود اإلسالمي هناك ،كانوا منصفني عندما عزوا انتشار املذهب املالكي إىل رجاالت سافروا
من املررب إىل تلك األعماق ،أو طلبة شدوا الرحال إىل جامعة القرويني ليعودوا إىل أوطاهنم مزودين
مؤهلني).(1
ولقد استمر تأثري املررب األقصى من خالل علمائه أو الطالب الذين يفدون إليه منذ تأسيس
جامعة القرويني إىل اآلن يف العمل النتشار املذهب املالكي يف إفريقيا ويف أوروبا من خالل اجلاليات
املرربية اليت تتجه للعمل فيها ،والبد من التنويه هنا أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تنظم يف كل
عام إرسال دعاة وعلماء إىل خمتلف البالد األوروبية ،وكامتداد لرسالة القرويني أنشئت عام 0313هـ
"دار احلديث احلسنية") (2للدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم اإلسالمية واحلديث ،وحتظى برعاية
كاملة من القصر امللكي املرريب ،ويقوم على التدريس فيها صفوة علماء املررب وعلماء من بالد إسالمية
أخرى).(3
وهكذا يظهر لنا جليا تأثري مدرسة املررب األقصى يف الفقه املالكي ،وجهد علمائه يف ترسيخ هذا
املذهب األصيل يف تلك الديار .غري أن هذه املدرسة بقيت متثل االمتداد الطبيعي للمدرسة األوىل يف
املدينة املنورة ،تسرتشد بأصوهلا ،وقواعدها ،وهذا ما نتعرفه يف املبحث التايل).(4

) (5النبهان ،أحباث إسالمية ،ص .223
) (6وقد اطلعت شخصيا على الكثري منها أثناء دراسيت يف املررب ملدة مثان سنوات.
) (1التازي ،املذهب املالكي كشعار من شعارات الدولة املرربية ،ندوة اإلمام مالك ،ج ،0ص .011
) (2وكاك ،احلسني ،دور احلديث يف العامل اإلسالمي ،ص  ،311ط0991 ،0م ،رسالة ماجستري ،كلية الشريعة
بأكادير ،جامعة القرويني ،مطبعة اجلديدة الدار البيضاء ،املررب.
) (3املرجع نفسه.
) (4كان يل شرف الدراسة فيها يف مرحليت املاجستري والدكتوراة.
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المرحث الخامس:

مظاهر اسرم اد م رس :المغرب األقص من الم رس :األنل
من السهل على الباحث املتتبع ملسرية املذهب املالكي يف املررب األقصى أن يلمس مدى تأثر هذه
املدرسة باملدرسة األوىل يف املدينة املنورة ،وإمامها مالك بن أنس رمحه اهلل ،فاملرريب شديد االعتزاز
باملذهب املالكي ،وشديد الفخر بتمسكه خبدمته هلذا املذهب ،حىت نستطيع القول :إن املررب األقصى
يشعر بأنه مؤمتن على املذهب املالكي).(1
وقد سبقت اإلشارة إىل أن عامة أهل املررب كانوا مييلون – ومازالوا – إىل مذهب مالك العتماده
على احلديث واآلثار ،خبالف مذهب أيب حنيفة ،الشتهاره بالرأي كما هو معروف).(2
ويظهر استمداد مدرسة املررب األقصى من املدرسة األوىل على اعتبار أهنا امتداد ملدرسة القريوان يف
إفريقية (تونس) ومدرسة قرطبة يف األندلس ،وكالمها كان امتدادا للمدرسة األوىل يف املدينة املنورة .فيذكر
القاضي عياض أن علي بن زياد) (3ذهب إىل املدينة ،وأخذ عن اإلمام مالك موطأه ،مث ذهب إىل
العراق ،وأخذ عن سفيان بن عيينة مسنده ،وهو أول من أدخلهما إىل الررب اإلسالمي) .(4وفسر هلم
قول اإلمام مالك ،وهو معلم سحنون) .(5وكذلك رحل البهلول بن راشد وأسد بن الفرات) (6إىل
احلجاز ،وكذلك سحنون ،وإن كانت إفريقية (تونس) قد غمرها مذهب مالك بن أنس؛ ألنه رحل منها
أكثر من ثالثني رجال كلهم تلقى عن مالك ،ومسع منه).(7
) (1النبهان ،أحباث إسالمية ،ص .231
) (2أبو حيىي ،املدخل إىل املذهب املالكي ،ص .92
) (3أبو احلسن علي بن زياد التونسي ،كان تلميذا ملالك ،وألف عدة كتب حول آراء مالك ،تويف حوايل 011هـ ،وله
عدة كتب يف املدونة ،الشريازي ،طبقات الفقهاء ،حتقيق :د .إحسان عباس ،ص  ،029بريوت 0971م.
) (4عياض ،ترتيب املدارك ،ج ،3ص .66
) (5عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي ،امللقب بسحنون ،ولد سنة 061هـ أخذ عن تالميذ مالك يف مكة
واملدينة والشام ،من آثاره :املدونة الكربى ،تويف سنة 211هـ ،ابن خلكان ،أبو العباس امس الدين أمحد ابن حممد،
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج  0ص  267 ،366حتقيق :إحسان عباس ،بريوت.
) (6أبو عبد اهلل بن سنان ،ولد حبران سنة 012هـ ،أخذ باملدينة املنورة عن مالك موطأه ،وغري ذلك ،وذهب إىل مصر
وله :كتاب األسدية ،وهو هتذيب لكتاب املدونة ،الزركلي ،خري الدين ،اإلعالم ج  ،0ص  ،090الطبعة الثانية،
القاهرة.
) (7عياض ،ترتيب املدارك ،ج  ،1ص .20
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وقد وضع أسد بن الفرات كتبه املعروفة باألسدية ،وكانت مبنية على الرأي ،وغري مدعمة
باألحاديث واآلثار ،وما عليه السلف ،فأنكر أهل إفريقية عليه ذلك ،ورفضوها) .(1فما كان من سحنون
إال أن رحل إىل ابن القاسم) (2فعرضها عليه ،فقام بتهذيبها ،وتبويبها مرة أخرى مع سحنون ،فأمثر
عملهما هذا عن املدونة املعروفة) ،(3فوثق سحنون مسائلها ،وردها إىل أصوهلا األوىل ،واحتج هلا
باألحاديث واآلثار).(4
يقول ابن عاشور :فكان سحنون هبذا الصنيع هو الذي رد الفقه املالكي يف املررب إىل طريقته
املدنية األوىل ،مع احلفاظ على ما أفاده أسد بن الفرات من طريقة العراق ،فأرجع فقه مالك إىل موطأه،
وأورد من مسائله شيئا صحيحا مضبوطا ،ال وهم فيه وال اشتباه).(5
فكان أن متيزت هذه املدرسة ،بأهنا بنيت على فقه املوطأ ،املدعم مبا صح من األحاديث واآلثار وما
عليه العمل).(6
مث قامت املدرسة بتحقيق الفقه ،فعكفت على املدونة اختصارا ،وتلخيصا ،وشرحا ،وإيضاحا،
ومجعا .واهتمت بضبط ألفاظ املدونة ،وحتقيقها ،وتصحيح الروايات ،وتدعيمها باألدلة من األحاديث
واآلثار ال املعقول .فكان هلا منهجها اخلاص هبا يف تدريس املدونة) (8والذي أطلق عليه اسم
"االصطالح القروي") . (9وتعترب املدونة أصل املذهب املرجح روايتها على غريها عند املراربة ،وإياها
اختصر خمتصروهم ،وشرح شارحوهم ،وهبا مناظرهتم ،ومذاكرهتم).(1
) (1عياض ،ترتيب املدارك ،ج  ،3ص  ،297ص .291
) (2أبو عبد اهلل عبد الرمحن العتقي ،ولد مبصر سنة 032هـ مث انتقل إىل املدينة ومسع هبا دروس مالك عشرين عاما،
وهو أول مؤلف لكتاب "املدونة" ،تويف سنة 090هـ ،الذهيب أبو عبد اهلل امس الدين ،تذكرة احلفاظ ،ص  ،326ص
 ،327دار إحياء الرتاث العريب ،مكة املكرمة0371 ،هـ.
) (3عياض ،ترتيب املدارك ،ج  ،3ص .291
) (4املرجع نفسه.
) (5ابن عاشور ،أعالم الفكر اإلسالمي يف تاريخ املررب العريب ،ص .27
) (6النيفر ،حممد الشاذيل ،مقدمة موطأ مالك ،ص  ،61ط0911 ،3م.
) (8العلوي الشنقيطي ،عبد اهلل بن إبراهيم ،نشر البنود على مراقي السعود ،ط 0911 ،0م ،بريوت ،ج ،2ص
.211
) (9نسبة إىل القريوان ،واالصطالح القروي :هو البحث عن ألفاظ الكتاب ،وحتقيق ما احتوت عليه بواطن األبواب،
وتصحيح الروايات ،وبيان وجوه االحتماالت ،والتنبيه على ما يف الكالم من اضطراب اجلواب ،واختالف املقاالت ،مع
ما انضاف إىل ذلك من تتبع اآلثار ،على حسب ما وقع يف السما  ،املقري ،أزهار الرياض ،ج  ،3ص .22
) (1عياض ،ترتيب املدارك ،ج ،2ص .172
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كما ذكر القاضي عياض :أن خمتصر املدونة ،والنوادر – وكالمها البن أيب زيد

القريواين)(2

–

عليهما املعول باملررب يف التفقه).(3
وقد تناول املالكية املدونة بطريقتني :طريقة أهل العراق ،وتعتمد على القياس والتأويل ،وحتقيق
املسائل ،وتقرير الدالئل ،وطريقة القرويني ،اليت تعتمد على الضبط ،والتصحيح ،وحتليل املسائل،
واملباحث ،واختالف التخاريج واحملامل).(4
وميكن القول :إن املذهب استقر هنائيا على مستوى العلماء واجلماهري يف إفريقية (تونس) ،ومنها
انتقل إىل األندلس ،واملررب ،أو لعله استقر يف إفريقية ،واألندلس ،وعربمها عرف ازدهاره يف املررب،
وغدا لشدة اقرتانه وارتباطه به مذهبا مرربيا ،أو يكاد).(5
ولقد كان لتبادل الوفود والبعثات بني األقطار الثالثة :تونس ،واألندلس ،واملررب األقصى ،أثر يف
ترسيخ املذهب على املستوى العلمي ،خاصة بعد أن تأسس جامع القرويني ،يف فاس سنة 221هـ،
وغدا مركز إشعا يف املنطقة كلها).(6
وقد سار هذا التبادل يف اجتاهني):(7
األنل :من املررب إىل القريوان ،واألندلس ،وكذا املشرق ،ومن بني الذين ميثلون هذه املرحلة املبكرة:
دراس بن إمساعيل (ت 327هـ) وأبو جيدة اليزناسين (ت 362هـ) وعبد الرحيم الكتامي املعروف :بابن
العجوز (ت 103هـ).
فاس يف
ثاييهما :من القريوان ،واألندلس ،إىل املررب ،فباإلضافة إىل اهلجرات املتقطعة ،قصدت َ
هذه الفرتة وفود منظمة ،كان فيها العديد من العلماء ،والفقهاء ،سواء يف هذا اإلقليم أو ذاك.
أما القريوانيون :وكانوا ثالمثائة أهل بيت ،فقد وفدوا حوايل سنة 019هـ ،ووصلوا مدينة فاس ،وأقاموا
يف العدوة اليسرى وعمروها ،وعرفت بعدوة القرويني ،وأما األندلسيون وكانوا مجا غفريا ،يقال :أربعة
آالف بيت ،فنزلوا العدوة اليمىن من فاس وعمروها حىت أصبحت تسمى عدوة األندلس ،وقد بدأ توارد
) (2أبو حممد عبد اهلل ،ولد بالقريوان سنة  ،301ذا صيته ،عاملا عظيما ،ولقب مبالك الصرري ،ورسالته أوضح عرف
لفقه املالكية ،ومن آثاره الرسالة ،تويف سنة 316هـ ،ابن العماد :أبو الفالح عبد احلي ،شذرات الذهب يف أخبار من
ذهب ج ،3ص 0979 ،031م.
) (3عياض ،ترتيب املدارك ،ج ،2ص .191
) (4ابن عاشور ،أعالم الفكر اإلسالمي ،يف تاريخ املررب العريب ،ص .60
) (5اجلراري ،عباس ،أسباب انتشار املذهب املالكي يف املررب واستمراره فيه ،ندون اإلمام مالك ،ج  ،0ص .019
) (6املرجع نفسه.
) (7الناصري ،االستقصا ،ج  ،0ص .73
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مسلمي األندلس إىل املررب بعد خروجهم بقسوة من ديارهم ،إثر سقوط غرناطة يف أيدي األسبان سنة
197هـ).(1
ومن مظاهر استمداد مدرسة املررب األقصى من املدرسة األوىل :األخذ مببدأ ما جرى به العمل.
فمن املعلوم أن اإلمام مالك رمحه اهلل يرى تقدمي عمل أهل املدينة ،ويأيت عنده يف الدرجة التالية لإلمجا ،
وال يشرتط يف اخلرب الواحد أن يعضده العمل ،وإمنا العمل عنده مقدم عليه ،فإن مل يوجد عمل؛ وجب
املصري إىل خرب الواحد) .(2ومع مرور الزمن ،وانتشار املذهب املالكي يف الررب اإلسالمي ،ظهر عندهم
ما يسمى" :ما جرى العمل به" ،وهو ما يتفق مع عمل أهل املدينة يف املبدأ وخيتلف عنه يف
االعتبارات).(3
والعمل كما استقر عليه الرأي عند املراربة هو :العدول عن القول الراجح أو املشهور يف بعض
املسائل إىل القول الضعيف فيها ،رعيا ملصلحة األمة وما تقتضيه حالتها االجتماعية ،أو هو :اختيار
قول ضعيف ،واحلكم واإلفتاء به ،ومتالؤ احلكام واملفتني – بعد اختياره – للعمل به لسبب اقتضى
ذلك).(1
وإيضاح ذلك أن بعض املسائل يكون فيها خالف بني فقهاء املذهب ،فيعمد بعض القضاة إىل
احلكم بقوب خيالف املشهور لسبب من األسباب ،كدرء مفسدة أو خوف فتنة ،أو جريان عرف يف
األحكام اليت سندها العرف ال غريه ،أو حتقيق مصلحة ،أو حنو ذلك .فيأيت من بعده ،ويقتدي به ،ما
دام املوجب الذي ألجله خولف املشهور يف مثل ذلك البلد وذلك الزمان قائما .وهذا بناء على أصول
املذهب املالكي) (2؛ ألنه إذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك يف سد الذرائع،
وإذا كان جللب مصلحة فهو على أصله باعتبار املصلحة املرسلة ،وكذلك الشأن بالنسبة للعرف ،ألنه
من مجلة األصول اليت بين الفقه عليها ،وهو راجع إىل املصلحة املرسلة أيضا ،فيشرتط فيه ما مل خيالف
نصا ،أو يصادم مصلحة أقوى ،حىت إذا زال املوجب الذي كان سببا لقيام العمل؛ عاد احلكم
املشهور).(3
) (1املقري ،أزهار الرياض ،ج ،0ص  ،66الناصري ،االستقصا ،ج ،1ص .011
) (2اجليدي :عمر بن عبد الكرمي ،العرف والعمل يف املذهب املالكي ،ص  ،310وما بعدها ،مطبعة فضالة ،احملمدية،
املررب0911 ،م.
) (3املرجع نفسه.
) (1املرجع السابق ،ص .312
) (2اجليدي ،العرف والعمل يف املذهب املالكي ،ص .313
) (3املرجع السابق.
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أما عن ابتداء العمل مبا جرى به العمل يف املررب األقصى :فإن هناك من جزم بأن العمل باملررب
بدأ فعال يف القرن 1هـ ،إذ يقول" :تنبه املراربة خالل القرن 1هـ إىل أصل من األصول اليت بىن عليها
اإلمام مالك مذهبه وهو عمل أهل املدينة ،فنقلوا الشريعة إىل احلالة االجتماعية ،مع الرغبة يف وحدة
األحكام والقضاء بقدر اإلمكان ،وكانوا يف بادئ األمر متأثرين مبا جرى عليه العمل يف األندلس").(4
وقد ظهر نوعان من العمل يف املررب األقصى:
األول :يسمى بـ" العمل املطلق" :أي ما جيري العمل به مطلقا يف مذهب اإلمام مالك غري مقيد
بقطر معني ،وال مكان خمصوص.
واآلخر :يسمى" :العمل الفاسي" أو "العمل السوسي" أو "عمل القريوان" أو "العمل اجلبلي" ،أي
ما جيري العمل به يف هذه األماكن خاصة ،وهو قاصر عليها ال جيوز أن يعتمد يف غريها من بقية
األقاليم األخرى ،إذ هو عرف خاص تابع ألعراف خاصة ،اللهم إال إذا نص على تعميمه ،أو قامت
نفس الدواعي واملربرات اليت دعت إليه فيها ،ومن مث أخذ هذا العمل اخلاص ينمو شيئا فشيئا ،ترذيه
احلوادث باستمرار ،على خالف األول منه الذي بقي جامدا ال يتجدد ،وال يقتصر فيه على ما نقل منه
قدميا فقط).(1
وقد ا تفق على أنه لكي يصبح العمل قوة النفاذ واالعتبار ،ويعطى الصبرة القانونية ،البد فيه من
توافر األركان التالية):(2
 – 0أن يكون العمل املذكور صدر ممن يقتدى به يف األحكام.
 – 2أن يثبت بشهادة العدول قواعد املتثبتني يف املسائل الفقهية.
 – 3أن يكون جاريا على قواعد الشر وإن كان شاذا.
وقد ظهرت مؤلفات عديدة فيما جرى به العمل ومنها):(3
 نيل األمل فيما جرى به بني االئمة العمل ،أليب العباب أمحد بن القاضي (ت 0122هـ). وتاله العريب الفاسي (ت 0122هـ) الذي ألف كتابا فيما جرى به العمل ،من شهادة اللفيفخاصة.
 وجاء بعد هؤالء :الشيخ ميارة (ت  0172هـ) فألف يف مسألة بيع الصفقة).(4) (4اجليدي ،العرف والعمل ،ص  ،322نقال عن العراقي ،حماضرات يف التشريع ص .032
) (1اجليدي ،العرف والعمل ،ص .322
) (2املرجع نفسه ،ص  ،322نقال عن :املهدي الوزاين على شرح التاودي لالمية الزقاق ،ص .263
) (3اجليدي ،العرف والعمل ،ص .311
) (4يوجد خمطوطا باخلزانة العامة بالرباط ،حتت رقم119 :د.
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مما سبق يظهر لنا مدى استمداد مدرسة املررب األقصى يف الفقه املالكي من املدرسة األوىل يف
املدينة املنورة ،حيث اعتمد فقهاؤها ابتداء :األخذ عن إمام املذهب مباشرة ،مث عن تالميذه الذين
مسعوه ،وقدموا املوطأ وهو املصدر األول عند املالكية ،مث املدونة وهي املصدر الثاين ،ومن مث أمهات
الفقه املالكي ،اليت وضعت حسب قواعد املذاهب املالكي ،مث ظهر عندهم مبدأ العمل مبا جرى به
العمل ،متأثرين يف ذلك بفعل إمام املذهب الذي جعل ما جرى العمل به يف املدينة أصال من أصوله.

خاتم::
توصمت لل جمم :من النرائج ،فيما دم أبرزها:
 – 0أن مدرسة املررب األقصى يف املذهب املالكي هي املدرسة الوحيدة الباقية يف العصر احلاضر
من مدارس الفقه املالكي.
 – 2أن مدرسة املررب األقصى يف املذهب املالكي ومدرسة القريوان ومدرسة األندلس يكمل
بعضها بعضا من حيث املنهج واآلراء الفقهية.
 – 3كان لرحالت احلج والعمرة أثر كبري يف نقل املذهب املالكي إىل املررب.
 – 1أن مدرسة املررب األقصى يف الفقه املالكي بدأت نشأهتا بدخول موطأ اإلمام مالك إىل
املررب وتطورت بتأسيس جامع القرويني وجامعة القرويني ،واستمرت بالتجذر واالنتشار دون انقطا .
 - 2كان لسالطني املررب األقصى دور فاعل يف ترسيخ املذهب املالكي حيث كان عدد منهم
من علماء املذهب ،كما محلوا األمة عليه وألزموا القضاء بالعمل به منذ اإلمام إدريس األول وحىت عصرنا
احلاضر.
 – 6متيزت مدرسة املررب األقصى يف املذهب املالكي يف كوهنا فرضت منهجا ثالثا يف الفقه
والتشريع ،حيث مجعت بني فقه أهل السنة يف املدينة ،وفقه أهل العراق ،ويظهر ذلك جليا عندما قدم
القاضي عياض أمنوذجا للدمج بني الطريقتني يف شرحه للمدونة شرحا مجع فيه بني الطريقة العراقية
والطريقة القروية (القرويني) ،واشتهر هذا الشرح باسم "التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة
واملختلطة".
 – 7ومتيزت مدرسة املررب األقصى يف املذهب املالكي يف كوهنم وسعوا باب االجتهاد ،فعملوا
بالسياسة الشرعية اليت تعىن باحلفاظ على مصاحل األمة بإبعاد ما يضر هبا ،ومن السياسة الشرعية :التزام
العمل مبذهب واحد ،وإلزام القضاة احلكم بالراجح أو املشهور ،أو ما جرى به العمل ،حيث عملوا
بأصل من أصول اإلمام مالك ،وهو ما جرى به العمل يف املدينة ،حيث يتفقان يف املبدأ وإن اختلفا يف
االعتبارات.
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 – 1كان لعلماء مدرسة املررب األقصى األثر املباشر يف نشر املذهب املالكي يف جنوب الصحراء،
وختوم إفريقيا ،وما وراء البحار.
 – 9تعترب مدرسة الفقه املالكي يف املررب امتدادا لشجرة املذهب املالكي اليت نبتت يف املدينة
املنورة ،وامتدت فروعها إىل برداد ،فمصر ،فالقريان ،فاألندلس ،ففاس.
 – 01وإن كان من توصية :فإن الدراسة تدعو الباحثني واجلامعات لتوجيه طالب الدراسات العليا
إىل حتقيق خمطوطات املررب األقصى ونشرها ،من أجل االستفادة من هذه الثروة الثمينة يف الفقه
املالكي ،سواء منها ما كان يف اخلزائن العامة ،أو يف اخلزائن اخلاصة.
( َوقُ ِل ْاع َملُوا فَ َسيَـَرى اللَّهُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ َوالْ ُم ْؤِمنُو َن) .صدق اهلل العظيم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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المصادر نالمراجع:
- .1ابن إبراهيم :العباس ،اإلعالم مبن حل مراكش وأغمات من األعالم ،مراجعة :عبد الوهاب بن
منصور.
.1
.4
.3
.5

ابن األبار :التكملة لكتاب الصلة ،رقم  ،296نشر كوديرا ،جمريط.ابن اآلبار :معجم أصحاب الصديف ،رقم  ،272نشر كوديرا ،جمريط.ابن الزبري :صلة الصلة ،نشر :بروفنصال ،رقم  ،92الرباط0939 ،م.-ابن العماد :أبو الفالح عبد احلي ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ط0979 ،2م.

- .6ابن القاضي :أمحد ،جذوة االقتباس ،مطبعة فاس 0319هـ ،فاس ،املررب.
- .3ابن بشكوال :الصلة ،رقم  ،229مصر 0371هـ.
 - .8ابن خلكان :أبو العباس ،امس الدين أمحد بن حممد ،وفيات األعيان وأبناء أبناء الزمان ،حتقيق:
إحسان عباس ،بريوت.
- .9ابن خلدون :عبد الرمحن ،املقدمة ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت.
-.11ابن زيدان :النقيب ،الدرر الفاخرة يف مآثر العلويني بفاس الزاهرة ،املررب.
 -.11ابن عبد الرب :أيب عمر يوسف بن عبد اهلل ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،حتقيق:
مصطفى العلوي وحممد البكري ،مطبعة فضالة ،احملمدية ،املررب.
 -.11ابن عاشور :حممد الفاضل ،أعالم الفكر اإلسالمي يف تاريخ املررب العريب ،مطبعة النجاح،
تونس.

 .14ابن عامر :تونس عرب العصور ،تونس.
 -.13ابن فرحون :برهان الدين إبراهيم ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
-.15أبو دياك :صاحل حممد فياض ،الوجيز يف أخبار املررب واألندلس ط ،0911 ،0مكتبة الكتاين،

إربد ،األردن.
-.16أبو حيىي :على ،املدخل إىل مذهب اإلمام مالك ،رسالة دكتوراه ،قسم الفقه وأصوله ،كلية
الشريعة ،اجلامعة األردنية2110 ،م ،عمان ،األردن.
-.13البيهقي :أبو بكر أمحد بن احلسني ،السنن الكربى ،دار املعرفة ،بريوت0992 ،م.
 -.18التازي :عبد اهلادي ،الكتاب الذهيب ،جامعة القرويني يف ذكراها املئة بعد األلف ،إدارة الشؤون
الثقافية ،وزارة الرتبية الوطنية ،الرباط ،املررب.
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-.19الرتمذي :حممد بن عيسى بن سورة ،الرتمذي ،ط0913 ،2م ،بريوت.

-.11التنبكيت :أمحد بابا ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
-.11اجلزنائي :جىن روضة اآلس يف بناء مدينة فاس ،نشر :األستاذ بيل ،اجلزائر وعبد الوهاب بن
منصور ،املطبعة امللكية 0967م ،املررب.
-.11احلجوي :حممد بن احلسن الفاسي ،الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ،ط0992 ،0م.

 -.14احلميدي :أبو عبد اهلل حممد بن فتوح ،جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس ،حتقيق :حممد بن
تامر الطنجي ،0922 ،القاهرة.
 -.13اجليدي :عمر بن عبد الكرمي ،حماضرات يف تاريخ الفقه املالكي يف الررب اإلسالمي ،مطبعة

النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،املررب 0911م.
 -.15اجليدي :عمر بن عبد الكرمي ،العرف والعمل يف املذهب املالكي ،مطبعة فضالة احملمدية ،املررب
0911م.
-.16الذهيب :أبو عبد اهلل امس الدين ،تذكرة احلفاظ ،دار إحياء الرتاث العريب ،مكتبة احلرم املكي،
مكة املكرمة0371 ،هـ.
-.13الزركلي :خري الدين ،األعالم ،ط ،بريوت0991 ،م.
-.18السوسي :حممد املختار ،املعسول0961 ،م .الدار البيضاء ،املررب.
-.19الشليب :أمحد ،موسوعة التاريخ اإلسالمي (ط 0971 ،)2م ،القاهرة.

-.41الشيباين :أمحد بن حنبل ،املسند دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت.
 -.41الشريازي :أبو إسحاق مجال الدين ،طبقات الفقهاء حتقيق :إحسان عباس ،دار الرائد العريب،
بريوت0971 ،م.
-.41الض يب :أمحد بن حيىي ،برية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس ،حتقيق :روحية السيويف ،ط،0
0979م.
-.44العلمي :عيسى ،النوازل ،حتقيق :اجمللس العلمي بفاس0919 ،م ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،الرباط ،املررب0913 ،م0911 ،م.

 -.43العلمي :أبو احلسن ،علي بن عيسى العلمي ،حتقيق :اجمللس العلمي بفاس0919 ،م ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الرباط ،املررب.
-.45العلوي الشنقيطي :عبد اهلل بن إبراهيم ،نشر البنود على مراقي السعود ،ط ،0دار الكتب العلمية،
بريوت0911 ،م.
-.46الفاسي :علي بن أيب زر  ،األنيس املطرب0912 ،م .الرباط ،املررب.
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 -.43القادري :حممد بن الطيب ،نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين عشر ،حتقيق :حممد
حجي ،وأمحد التوفيق ،ط0912 ،0م ،مكتبة الطالب ،الرباط ،املررب.
-.48الكتاين :حممد بن جعفر ،خمطوطة باخلزانة العامة ،رقم  ،3321الرباط ،املررب.
 -.49املراكشي :عبد الواحد ،املعجب يف تلخيص أخبار املررب ،حتقيق :علي زينهم ،نشر :حممد
الفاسي 0913م ،املررب ،مث حممد سعيد العريان وحممد العلمي 0919م ،القاهرة.

 -.31املقري :أمحد التلمساين ،نفح الطيب من غيض األندلس الرطيب ،حتقيق :إحسان عباس ،بريوت
0963م.
 -.31املقري :شهاب الدين أمحد بن حممد ،أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض ،إشراف اللجنة
املشرتكة إلحياء الرتاث بني اململكة املرربية ،واإلمارات العربية املتحدة.
 -.31الناصري :أمحد بن خالد ،االستقصا ألخبار املررب األقصى ،دار الكتاب ،الدار البيضاء ،املررب
.0921
-.34النبهان :حممد فاروق ،أحباث إسالمية ،ط0977 ،0م .بريوت.
-.33النيفر :حممد الشاذيل ،مقدمة موطأ اإلمام مالك ،ط0911 ،3م.
-.35النيسابوري :أبو عبد اهلل املستدرك على الصحيحني ،دار املعرفة ،بريوت.
 -.36الوزاين :أبو عيسى حممد املهدي ،النوازل الصررى ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الرباط،
املررب.

 -.33الوزاين :أبو عيسى حممد املهدي ،النوازل الكربى ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الرباط،
املررب.
-.38الونشريسي :أبو العباس أمحد بن حيىي ،املعيار املعرب واجلامع املررب ،دار املررب اإلسالمي،
بريوت0910 ،م.
 -.39الونشريسي :أبو العباس أمحد بن حيىي ،إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك ،حتقيق :أمحد أبو
الطاهر اخلطايب ،الرباط ،املررب0911 ،م.
-.51اليفرين :الفاسي ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عبد اهلل ،التنبيه واإلعالم يف مستفاد القضاة
واحلكام ،ط حجرية.
-.51تيمور :أمحد ،نظرة تارخيية يف حدوث املذاهب الفقهية األربعة 0992م.
-.51سزكني :فؤاد ،تاريخ الرتاث العريب ،نقله إىل العربية :حممود فهمي حجازي ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،الرياض ،السعودية.
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 -.54عياض :عياض بن موسى ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ،حتقيق:
مجاعة من علماء املررب ،مطبعة فضالة ،احملمدية ،املررب.
-.53غربال :حممد شريف ،املوسوعة العربية امليسرة ،صورة من طبعة0962 ،م.
-.55كحالة :عمر ،معجم املؤلفني.
-.56كنون :عبد اهلل ،النبوغ املرريب ،ط ،2بريوت0960 ،م.

.53كنون :عبد الصمد ،جىن زهرة اآلس يف شرح نظم عمل فاس ،مطبعة الشرق الوحيدة ،مصر.
 .58خملوف :حممد بن حممد ،شجرة النور الزكية ،املطبعة السلفية ومكتبتها ،بريوت.
 .59جنم :سليمان حسني ،املذهب املالكي وأثره يف احلياة األندلسية ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب ،قسم
التاريخ ،اجلامعة األردنية ،0911 ،عمان ،األردن.
ي نات عممي::

 .1ندوة اإلمام مالك ،فاس  21 – 22أبريل0911 ،م .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الرباط،
املررب.

 .1ندوة األندلس 31 ،أكتوبر –  2نوفمرب 0993م.
 .4امللتقى العلمي الرابع ،املدرسة القريوانية بني الفقه واحلديث ،0992-06-01 ،تونس.
 .3الكتاب الذهيب :مجع وتنسيق التازي ،عبد اهلادي ،جامعة القرويني يف ذكراها املئة بعد األلف ،إدارة
الشؤون الثقافية ،وزارة الرتبية الوطنية ،الرباط ،املررب.
 .5دورة القاضي عياض ،مراكش ،املررب.
أبحاث ف دنردات نملالت عممي::

- .1املدرسة العراقية بني الفقه واحلديث ،د .عبد اجمليد الصالحني ،جملة دراسات ،علوم الشريعة والقانون
اجمللد  ،22العدد  ،0متوز 0991م ،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن.
- .1جملة دار احلديث احلسنية ،العدد الثاين ،مطبعة فضالة ،احملمدية ،املررب0910 ،م.

- .4جملة دعوة احلق ،اجلذور األوىل للمذهب املالكي يف املررب ،د .عمر بن عبد الكرمي اجليدي ،العدد
0919 ،273م ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الرباط ،املررب.
 - .3جملة البحوث الفقهية املعاصرة ،اصطالح املذهب عند املالكية ،علي حممد إبراهيم أمحد ،العدد
الثاين والعشرون ،السنة السادسة0991 ،م ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
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أبو الحسن الصغير (ت917هـ) وجهوده في خدمة
المذهب المالكي بالمغرب األقصى

ال كرور الناج لمين
أسراذ الفقه ناألصول ب ار الح دث الحسني :لم راسات اإلسالمي :العميا
الرباط -المغرب
تمهي :

لقد بدأ التأسيس للدرس الفقهي يف املذهب املالكي باملررب األقصى 0عند مطلع القرن الرابع
اهلجري .وبرز يف هذه املرحلة خنبة من العلماء املراربة على رأسهم الشيخ دراس بن إمساعيل الفاسي
(ت327هـ) الذي أدخل كتاب "املدونة" لإلمام سحنون (ت211هـ) إىل مدينة فاس ،وبه اشتهر
مذهب مالك باملررب األقصى كله .كما أدخل إىل املررب كتاب "املوازية" حملمد بن زياد املعروف بابن
املواز (.2)210
وقد ظل علماء املررب األقصى تابعني زمنا طويال "لألندلس" و"تونس" .ومل يتميزوا عن هذين
مع َّمَريْن من
املركزين العلميني إال يف هناية القرن السابع وبداية القرن الثامن ،وذلك على يد عاملني جليلني َ
علماء املررب األقصى ،ومها أبو احلسن علي بن حممد بن عبد احلق الشهري بالصرري (ت709هـ) ،وأبو
زيد عبد الرمحن بن عفان اجلزويل (ت710هـ).
إال أن أثر أيب احلسن الصرري كان األكرب ،وجهده كان األوفر؛ ولذلك آثرت احلديث عنه يف هذا
املقام .3وذلك من خالل املبحثني التاليني:
املبحث األول :تعريف أيب احلسن الصرري.
املبحث الثاين :جهوده يف خدمة املذهب املالكي باملررب األقصى.
 -0اململكة املرربية حاليا.
 -2ينظر شجرة النور الزكية للشيخ حممد خملوف ص  ،013رقم .263
 - 3يل دراسة موسعة حول هذا العامل بعنوان" :أبو احلسن الصرري :رائد املدرسة املالكية باملررب األقصى" ،من إصدار
الرابطة احملمدية للعلماء باملررب .غري أهنا دراسة متخصصة جدا ال ينتفع هبا عموم القراء .وعسى أن تكون هذه
الورقات يف متناول قراء جملة املدونة الرراء ،ليتعرفوا من خالهلا على َعلَم من أعالم املررب.
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فأقول وباهلل التوفيق:

المرحث األنل:

تعردف أب الحسن الصغير
المطمب األنل :اسمه نيسره نمول ه نيشأته العممي::
أما امسه ونسبه فال خيتلف املرتمجون له أنه :علـي بـن حممـد بـن عبـد احلـق الزرويلـي اليَـ ْلصـويت الفاسـي.
مكربا 0ومصرَّرا .2والتصرري أشهر.
ومل خيتلفوا كذلك أن كنيته "أبو احلسن" ،ولقبه "الصرري"َّ ،
وهــو ينتمــي إىل فرقــة "بــين زرويــل" مــن قبيلــة تســمى "األمخــاس الســفلى" 3قــرب مدينــة "شفشــاون"
املسمى "زرويل" يقال إنـه ابـن يلصـو :1القائـد العـريب يف جـيش الفـاحتني
بشمال املررب .ورأس هذه الفرقة ّ
صــري .ويقــال إنــه مــن حفــدة أبــان بــن عثمــان بــن عفــان رضــي اهلل عنــه.2
للمرــرب حتــت قيــادة موســى بــن نُ َ
انتقـل أسـالفه إىل مدينــة فـاس 6واسـتوطنوها ،ولــذلك ينسـب إىل هــذه املدينـة أيضـا ،فيقــال ضـمن التعريــف
به" :الفاسي" .وال ندري مىت كان هذا االنتقال؛ ولكن الذي ال شك فيه أن عائلته مشهورة بفاس.7
وهو مشهور عند أهل تونس ب"املرريب".1
وأمـا عــن مولــده ونشــأته العلميــة فــإن املــؤرخني مل ينصـوا علـى تــاريخ والدتــه ،شــأنه يف ذلــك شــأن كثــري

ينص على أنه عاش حنو مائة وعشرين سنة.9
من العلماء املشاهري .إالّ أ ّن منهم من ّ

 - 0أعين بفتح الصاد املهملة وكسر الرني املعجمة.
 - 2أعين بضم الصاد وفتح الرني وتشديد الياء .جذوة االقتباس  ،172/2وشجرة النور الزكية ص ،202رقم .727
 - 3وهي قبيلة أجنبت مجاعة من العلماء والقراء والصلحاء .ينظر التفصيل يف كتاب "أبو احلسن الصرري :رائد املدرسة
املالكية باملررب األقصى" للباحث ،ص.72-69
- 1بفتح املثناة التحتية وسكون الالم ،ومن هنا يقال ضمن تعريف أيب احلسن الصرري" :اليلصويت" ،نسبة إىل "يلصو".
 - 2ينظر كتاب "احلياة السياسية واالجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها"  .129-127وحبث "العالمة األديب
أبو احلسن مصباح الزرويلي" ،دعوة احلق ،العدد  ،0السنة  ،20ص .031 :كالمها لألستاذ عبد القادر العافية.
وينظر كذلك "دوحة الناشر حملاسن من كان باملررب من مشايخ القرن العاشر" ص .6
 - 6وهي أشهر حاضرة علمية يف ذلك اإلبان .وتقع وسط املررب من جهة الشرق.
 - 7ينظر الفكر السامي لألستاذ احلجوي ص.237/2
 - 1السابق.
 9ينظر "شجرة النور"  ،202 :رقم727 :؛ و"سلوة األنفاس" .011/3
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ـك فيــه أ ّن الرجــل عُ عمـر طــويال .يـدلُّك علــى ذلــك أن
ـائز عقـال وواقـ ٌـع عــادة .لك ّـن الــذي ال ش ّ
وهـذا جـ ٌ

شيخه أبا الفضل راشد بـن أيب راشـد الـذي الزمـه وتفقـه عليـه قـد تـويف سـنة مخـس وسـبعني وسـتمائة .وقـد
نقل املقَّري يف "أزهار الرياض" عـن بعـض العلمـاء  -ومل يُسـ عمه  -مـا نصـه :كـان الشـيخ أبـو احلسـن «إمـام
َ
املستقل برياستها بعـد شـيخه الفقيـه راشـد ،مـا أَخـذ عنـه حـىت ظهـرت علـى يديـه
وهو
املدونة،
فقه
يف
وقته
ّ
الكرامات اخلارقة يف شـفاء أصـحاب العلـل املزمنـة وغـري ذلـك ،ومل ينظـر يف الفقـه حـىت أتقـن علـم الفـرائض

وفنون البالغة ،وتلقى ذلك من أربابه ،وارحتل وانتقل إىل "تـازا" 0فـالزم أهـل اللسـان وفرسـان املعـارف وقتـا
طويال ،مث اعتكف على قراءة "التهذيب" ،2والزم الفقيه راشـدا ،واقتصـر عليـه .وكـان الفقيـه راشـد ال ين عفـذ
ِ
حيجـر عليـه
مبدينة فاس ُحكمـا وال جوابـا يف نازلـة حـىت ُحيض َـره ويَعتـين بـه ،فلـم ُختطـئ فراسـته فيـه .وكـان ال ّ
أي مكان شاء.3»..
يف القراءة ،بل يقرأ من "التهذيب" من ّ

فمن خالل هذا الكالم النفيس نتب ّـني أ ّن الشيخ أبا احلسن مل يلتق بشيخه راشـد املتـوىف سـنة 672ه ـ
إال بعــد أن بلــج درجــة عاليــة يف العلــم والعمــل ،وذلــك ال يكــون إال بعــد سـ ّـن الشــباب بســنوات .1ونتب ـ ّـني
كذلك أنه بدأ بتعلم علوم اللرة العربية :حنوا ،وصرفا ،وبالغة ،وبتعلم علم املواريث.
وال شــك أنــه حفــظ قبــل ذلــك كلــه القــرآن الكــرمي ،علــى عــادة املراربــة أهنــم يبــدأون حيــاهتم العلميــة يف
الكتّاب ،فيتعلّمون القراءة والكتابة وحيفظون القرآن.
المطمب الثاي  :مشيخره
الشــيخ الــذي عــول عليــه أبــو احلســن الصــرري والزمــه وتفقــه بــه هــو أبــو الفضــل راشــد بــن أيب راشــد
الوليــدي ،اإلمــام ،الفقيــه ،احلــافظ ،العــامل ،الفاضــل ،القــدوة ،شــيخ شــيوخ كِتَــاب "املدونــة" بفــاس ،2املتــوىف

 0هي مدينة تقع شرق مدينة فاس باململكة املرربية.
 - 2يعين هتذيب املدونة للرباذعي ،وسيأيت التعريف به ،يف أول املبحث الثاين ،إن شاء اهلل.
" 3أزهار الرياض"  .33 -32/3وينظر كذلك "سلوة األنفاس" .011/3
 1ال مناص من التنبيه على كالم ألمحد الونشريسي يف "وفياته" ،ظاهره خيالف ما قررناه ،يقول« :تق ّدم  -رمحه اهلل –
(أي أبو احلسن الصرري) – قاضيا بتازة على سن الفتوة واألشياخ متوافرون ..ق ّدمه السلطان أبو يعقوب يوسف بن
فحمدت سريته" »..وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" ،ص  .013واملعلوم أن
يعقوبُ ،
سن الفتوة ؟.
السلطان أبا يعقوب ّ
توىل احلكم سنة 612هـ ،وتويف سنة 716هـ .فليُنظر ما معىن قولهّ :
 2ينظر "شجرة النور الزكية"  ،210 :رقم612 :؛ و"سلوة األنفاس" .262/3
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مبدينــة فــاس ســنة مخــس وســبعني وســتمائة (672ه ــ) .0وقــد نقلنــا لــك أن أبــا الفضــل هــذا كــان يستشــري
تلميذه أبا احلسن فيما يعرض عليه من نوازل ،ويَِرد عليه من أسئلة.
ومــن الــذين أخــذ عــنهم أبــو احلســن الصــرري الشــيخ أبــو إبـراهيم إســحاق بــن حيــىي بــن مطــر الوريــاغلي،
املعروف بـاألعرج ،اإلمـام ،الفقيـه ،العـامل ،الفاضـل ،فقيـه فـاس .كـان آيـة يف املدونـة ،ولـه طَُـرر عليهـا .تـويف
بفاس سنة ثالث ومثانني وستمائة (613هـ).2
كما أخذ عن صـهره أيب احلسـن علـي بـن سـليمان بـن أمحـد بـن سـليمان األنصـاري القـرطيب الفاسـي،
الفقيه النحوي املقرئ ،املتوىف سنة ثالثني وسبعمائة (731هـ).3
وأخذ أيضا عن أيب زيد اجلزويل :عبد الرمحن بن عفان ،الشيخ ،الفقيه ،احلافظ ،امل َع َّمـر ،شـيخ املدونـة
ُ
والرسالة .1تويف سنة إحدى وأربعني وسبعمائة (ت710هـ).
واملالحــظ أنــه مل يكــن أليب احلســن الصــرري شــيوخ كثــريون .وعلــى قلّــة شــيوخه فــإ ّن الــذي تعلــم منــه
وســار علــى َســنَنه يف التــدريس واإلفتــاء :هــو أبــو الفضــل راشــد بــن أيب راشــد الوليــدي (ت672ه ــ) .أمــا
أخـ َذ العـامل العـارف ال أخـذ املــتعلم
أخـذه عـن أيب زيـد اجلـزويل وصـهره أيب احلسـن علـي بــن سـليمان فكـان ْ
اجلاهل؛ ألهنما أصرر منه بسنوات ،كما يظهر من سنة وفاهتما.

المطمب الثالث :صفاته ال َخمْقي :نال ُخمُقي :نمتايره العممي::
أمــا صــفاته اخلَْلقيــة واخلُلُقيــة فيقــول فيــه أبــو الربكــات ابــن احلــاج البلفيقــي (ت770ه ــ) –وهــو أحــد
6
2
زي
آد َم اللــون  ،خفيــف العا ِر َ
اآلخـذين عنــه« :-حضــرت جملـس إقرائــه ،وكــان َربْعـة َ ،
ضـني ،يلــبس أحســن ّ
صنعة.2»..0
)" )0جذوة االقتباس" .097/0 :
) )2ينظر "جذوة االقتباس" 061/0؛ و"نيل االبتهاج"  ،029/0رقم019 :؛ و"شجرة النور الزكية"  ،212 :رقم:
.692
) )3ينظر "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" .016 :
) ) 1يعين رسالة ابن أيب زيد القريواين .وسيأيت احلديث عن أمهيتها يف أول املبحث الثاين .ينظر "جذوة االقتباس"
110/2؛ و"نيل االبتهاج"  ،262/0رقم .219 :و"درة احلجال"  ،79/3رقم0111 :؛ و"شجرة النور الزكية" :
 ،209رقم.772 :
2
الربْـ َعة :الوسيط القامة" .املعجم الوسيط" ،مادة (ر ب ).
) ) َّ
6
الس ْمرة" .املعجم الوسيط" ،مادة (أ د م).
) ) أي شديد ُّ
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وق ــال اب ــن القاض ــي« :وك ــان قص ـريا ،يل ــبس الثي ــاب الب ــيض احلس ــنة ،آدم الل ــون ،خفي ــف العارض ــني،

منخفض الصوت».3

وأمــا عــن صــفاته اخلُلُقيــة فيقــول فيــه أبــو الربكــات ابــن احلــاج أيضــا« :ك ــان حســن اإلق ـراء ،وقــورا فيــه،
2
1
وسوء طريقتهم يف املناظرة والبحث».6
َسكونا ُ ،
[متَثـبعتا]  ،صابرا على هجوم طلبة الرببر ُ

ومــن أخالقــه أيضــا أنــه مــن العلمــاء الــذين مجعـوا بــني العلــم والعمــل ،7وكــان عــادال يف قضــائه ،شــديدا

على الظّلَمة واملستهرتين بأحكام الشريعة.1

وأمــا عــن مكانتــه العلميــة فلقــد أمجــع املرتمجــون علــى إمامتــه يف الفقــه املــالكي ،وعلــى إتقانــه وحفظــه
لطائفة من الدواوين الفقهية ،وعلى تفنُّنـه يف تـدريس "التهـذيب" و"الرسـالة" ،وعلـى حسـن حتريـره لإلجابـة
على األسئلة اليت تَ ِرد عليه من مجيع بالد املررب .وإليك بعض النصوص الدالة على ذلك:
نقــل صــاحب اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة عــن أيب الربكــات ابــن احلــاج البِلَّفيقــي أنــه قــال« :كــان هــذا
الرجــل 9قيّمــا علــى التهــذيب للرباذعــي ،يشــارك يف شــيء مــن أصــول الفقــه ،يطـ ّـرز بــذلك جمالســهُ ،مر ِربــا بــه
املدرسني يف ذلك الوقت ،01خلُل عوهم 00من تلك الطريقة باجلملة».0
بني أقرانه من ّ
) )0يف طبعة "الديباج" البن فرحون« :صنفه» ،وهو املوافق للطبعة احلجرية لـ "سلوة األنفاس".
)" )2اإلحاطة" ،البن اخلطيب  .016/1نقله عن كتاب "املؤمتن على أنباء أبناء الزمن" ،أليب الربكات البلفيقي .وال
أدري ما مصري هذا الكتاب.
) )3ينظر "درة احلجال" 213/3؛ و"جذوة االقتباس" .172/2
) )1يف "الديباج" (ص« : )312 :وقور ،فيه ُسكون» .وهو املوافق ملا يف طبعة "درة احلجال" ،و"جذوة االقتباس"،
ولكل وجه ،كما هو ظاهر.
و"السلوة"ٍّ .
( )2يف طبعة "اإلحاطة" « :مثبتا» ،والتصويب من" :درة احلجال"؛ و"جذوة االقتباس"؛ و"الديباج"؛ و"سلوة
األنفاس".
)" )6اإلحاطة" .016/1
( )7ينظر "الديباج" .316 :
) )1ينظر "تاريخ ابن خلدون" 301/7؛ واالستقصا 013 -010/3؛ و"سلوة األنفاس" 016 -012/3؛ و"الفكر
السامي" .237/2
 - 9يعين أبا احلسن الصرري.
) ) 01ومن أقرانه من املدرسني يف ذلك الوقت :أبو زيد عبد الرمحن بن عفان اجلزويل ،الذي كان حيضر جملسه أكثر من
ألف شخص ،معظمهم حيفظ املدونة ..وقد مضى احلديث عنه ضمن شيوخ أيب احلسن.
( )00يف "سلوة األنفاس" « :خلموهلم».
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ويقــول أبــو الربكــات أيضــا« :وكــان أحــد األقطــاب الــذين تـ ُـدور علــيهم الفتــوى أيــام حياتــه ،تَـ ِرد عليــه

السـؤاالت مــن مجيــع بــالد املرــرب فيُحســن التوقيــع علــى ذلــك ،علــى طريقــة مــن االختصــار ،وتـ ْـرك فضــول
القول».2
ووصــفه ابــن خلــدون بأنــه «إمــام املالكيــة بــاملررب ،والطــائر ال ـ عذكر ،وقاض ــي اجلماعــة بفــاس» ،وأنــه
«أحفظ الناس ملذهب مالك وأفقههم فيه».3
وعرفه الونشريسـي يف "املعيـار" َعَرضـا فقـال ..« :الشـيخ أبـو احلسـن الصـرري ،حامـل رايـة الفقـه ولوائـه
ّ
2
1
باملررب األوسط واألقصى يف زمانه» .
احملصــل ..كــان يفــتح يف جملســه مــا
ويقــول ابــن القاضــي يف أول ترمجتــه ..« :الفقيــه املــالكي ،احلــافظّ ،

ينيف على الثمانني ديوانا ،يعرضها حفظا عن ظهر قلب».6

وكان حيفظ "فصيح ثعلب" يف اللرة ،و"تنقيح القرايف" يف األصول.7
ط
ـت مــن خ ـ ّ
ويقــول ابــن فرحــون بعــد ن ْقــل ترمجــة الشــيخ أيب احلســن مــن "اإلحاطــة" مــا نصــه« :ونق ْلـ ُ
شــيخنا اإلمــام العــامل أيب عبــد اهلل ابــن مــرزوق علــى طـ ّـرة كتــاب اإلحاطــة عنــد ذكــر أيب احلســن الصــرري مــا

1
نصــهّ :
ّ
قصــر املصــنف يف التعريــف واإلعــالم بالشــيخ أيب احلســن ،شــيخ اإلســالم ،وهــو الــذي مــا عاصـ َـرهُ
9
مثلُــه ،بــل ومــا َّ
تقدمــه فيمــا قــارب مــن األمصــار ،وهــو الــذي مجــع بــني العلــم والعمــل ،ومبقامــه يف التف ّقــه
والتحصيل يضرب املثل.01»..

) )0ينظر "اإلحاطة" .016/1
) )2السابق .017/1
) )3ينظر "التعريف بابن خلدون" ( 30 :يف سياق ترمجته للحافظ السطي ،أحد تالميذ الشيخ أيب احلسن ،وسيأيت
احلديث عنه يف املبحث الثاين ،ضمن تالميذ أيب احلسن).
) )1يعين "اجلزائر" حاليا.
)" )2املعيار املعرب" .211/2
) )6ينظر "درة احلجال" 213/3؛ و"جذوة االقتباس" .172/2
) )7ينظر "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات".013 :
1
ابن اخلطيب مصنعف "اإلحاطة".
) ) يعين َ
) )9يف نقل الكتاين يف "سلوة األنفاس" « :011/3يقاربه» ،وهو األنسب.
)" )01الديباج"  ،316 :رقم.111 :
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هذا وقد نقلنا لـك مـن "أزهـار الريـاض" أنـه كـان متقنـا علـم الفـرائض وفنـون البالغـة ،وأنـه تلقـى ذلـك
عن أربابه.
المطمب الرابع :سيرته ف القضاء
كانت ّأول مدينة تقلّد فيهـا أبـو احلسـن منصـب القضـاء هـي مدينـة "تـازة" الواقعـة شـرق مدينـة فـاس:
0
فحم ـ َـدت
ق ّدم ــه الس ــلطان املـ ـريين أب ــو يعق ــوب يوس ــف ب ــن يعق ــوب (ت716هـ ــ)  .ق ــال الونشريس ــيُ « :

سريتُه».2

مث ُوّيل قض ـ ــاء ف ـ ــاسَّ :
قدم ـ ــه الس ـ ــلطان أب ـ ــو الربي ـ ــع س ـ ــليمان ب ـ ــن عب ـ ــد اهلل ب ـ ــن يوس ـ ــف ب ـ ــن يعق ـ ــوب
(ت701هـ).3
وتذكر بعض املصادر التّارخيية أنّه كان «قاضي اجلماعة بفاس».1
الربيــع اليـ َـد علــى
وكــان صــارما يف قضــائه وبــرزت هــذه الصـرامة يف فــاس ،حيــث أَطلَــق لــه الســلطان أبــو ّ
املســتهرتين مبحــارم اهلل ،واملتع ـ ّدين حــدود اهلل ،كيفمــا كانــت مكــانتهم االجتماعيــة .وتش ـ ّدد يف ذلــك حــىت
خرج على النهج املعتاد املتّفق عليه بني الفقهاء والقضاة.
وعضـ َـده ،فانطلقــت يـ ُـدهُ علــى
قدمــه أبـو الربيــع ،2وأقــام ْأوَدهَّ ،
قـال أبــو الربكــات ابــن احلــاج البِلَّفيقــيّ « :
وجرى من العدل على صراط مستقيم .ونُق َـم عليـه ّاختـاذُ َامَّـام
أهل اجلاه ،وأقام َّ
احلق على الكبري والصرريَ ،
وحي ُّق أن يُنتَـ َقد ذلك».6
يستنشق على الناس اخلمرَ .

 - 0بويع هذا السلطان "باخلالفة" سنة 612هـ  .وأبوه يعقوب هو الذي استطا أن يقضي على ما تبقى من دولة
املوحدين الذين حكموا املررب قبل املرينيني ،ويصبح ملكا للمررب سنة 661هـ .ينظر روضة النسرين ص،20
وجذوة االقتباس .219-211/2
)" )2وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" .013 :
) )3بويع "باخلالفة" بعد أخيه ألبيه عامر بن عبد اهلل ،عام 711هـ.
) )1ينظر "التعريف بابن خلدون" ( 30 :ترمجة احلافظ السطي) .وقاضي اجلماعة هو الذي يتوىل القضاء يف مجيع
اشرتط علمه هبا فقط،
األحكام .قال الصاوي« :فإن كان (أي القاضي) ُم ّ
وىل يف شيء خاص كاألنكحة ُ
وهكذا»" .حاشية الصاوي" هبامش "الشرح الصرري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك" ،للدردير
.011/1
( )2يعين :واله قضاء فاس.
)" )6اإلحاطة" .017/1
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تعرض القاضي أبو احلسن أثناء تولعيه منصب القضاء بفـاس حملنـة ،نن ُقلُهـا لـك مث نُب ّـني بعـض
هذا وقد ّ

تضمنتها.
املعاين اليت ّ

القصــة كمــا أ َْوَردهــا ابــن خلــدون يف "تارخيــه" ونقلهــا عنــه الناصــري يف "االستقصــا" :أنــه
وســياق هــذه ّ
0
ـودة كانـت رسـل ابـن
السلطان أيب الربيع وابن األمحر وحصلت املصـاهرة بينهمـا وامل ّ
«ملَّا انعقد ّ
الصلح بني ّ
2
صـل مـنهم يف بعـض أحياهنـا خلـف مـن ُم َرتفــيهم،
األمحـر ال تـزال ت ّ
وو َ
السـلطان بفـاس» َ « ،
ـرتدد إىل حضـرة ّ
فجاهر بالكبائر ،فكشف صفحة وجهه يف معاقرة اخلمر واإلدمان عليه .وكان السلطان منذ شـهر مجـادى
األوىل سنة تسع وسبعمائة قد عزل القاضي بفـاس أبـا غالـب املريلـي ،وعهـد بأحكـام القضـاء لشـيخ الفتيـا
التعسـف فيهـا ،حـىت لقـد كـان
بالصرري .وكان على ٍ
املذكور هبا أيب احلسن املل ّقب ّ
هنج من تريري املنكـرات و ّ

مطاوعــا يف ذلــك وس ـواس النســك األعجمــي ،ومتجــاوزا بــه احلــدود املتعارفــة بــني أهــل الش ـريعة يف ســائر
ـول مثــال ،3وحضــر العــدول فاســرتوحوه ،1مث أمضــى ُحكـ َـم اهلل
األمصــار .وأُحضــر عنــده ذات يــوم هــذا الرسـ ُ
2
نص ـ َـرفه م ــن دار
في ــه ،وأق ــام علي ــه احل ــد ..فاض ــطرم غيظ ــا ،وتع ـ ّـرض لل ــوزير ّ
رح ــو ب ــن يعق ــوب الوطاس ــي ُم َ
الســلطان يف موكبــه ،وكشــف عــن [ظهــره] 6يُريــه [أثــر] 7ال عســياط ،ويُنعِــي علــيهم ُســوءَ هــذا املرتكــب 1مــع

01
9
وح َشـ َـمه 00يف إحضــار القاضــي علــى أس ـوأ
ُّ
وسـ َّـرح َوَز َعتَــه َ
ـربم لــذلك الــوزير وأدركتــه احلفيظــة َ ،
الر ُســل  .فتـ ّ
التل 02ل َذقَنه ،فمضـوا لتلـك الوجهـة .واعتصـم القاضـي باملسـجد اجلـامع [ونـادى يف
احلاالت من التّنكيل و ع

))0
الصلح يف "تاريخ ابن خلدون" 307 -306/7؛ و"االستقصا" .010 -011/3
ينظر قصة ّ
) )2هذه عبارة طبعة "االستقصا" ،واخرتناها ألهنا أمتّ ،وما بعدها من طبعة "تاريخ ابن خلدون".
) )3أي سكران .ينظر "املعجم الوسيط" ،مادة (ث م ل).
1
اشتموا منه رائحة اخلمر».
) ) عبارة االستقصا« :فاسرتوحوه ،و ُّ
) )2امسه« :عبد الرمحن» ،ويقال لهَ « :ر ّحو» باللسان الزنايت .كذا يف "االستقصا".
( )6يف األصل «ظهر» ،والتصويب من "االستقصا".
) )7ساقطة من األصل ،وأثبتناها من "االستقصا".
ويصح أن يكون الفعل ثالثيا« :يَ َنعى» .ينظر "املعجم الوسيط"،
( )1أي يعيب عليهم ويُشنّع عليهم قبح هذا الفعل.
ّ
مادة (ن ى).
( )9يف "االستقصا"« :مع رسل الدول».
) )01عبارة "االستقصا" « :فضجر الوزير من ذلك ،وأخ َذتْه العزة باإلمث .ولعله كان يف قلبه شيء على القاضي».
) )00املقصود هنا :أنه أمر أعوانه وحاشيته الذين يرضبون لرضبه.
) )02يقال :تلّهُ ،أي ألقاه على عنقه وخدعه .ومنه قوله تعاىل( :وتَـلَّه للجبني) .ينظر "املعجم الوسيط" ،مادة (ت ل
ل).
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0
بالســلطان ،فتالفــاه بالبعــث يف أولئــك
املســلمني]  ،فثــارت العامــة فــيهمَ ،
ومـ َـرج أمــر النــاس .واتَّصــل اخلــرب ّ

فأسرها الوزير يف نفسه.2»..
النّفر من َوَزعة الوزير ،وضرب أعناقهم ،وجعلهم عظة ملن وراءهمَّ .

تضمنت أمورا يف غاية األمهية .3وجيدر بنا هنا أن نذكر ما يناسب املقام ،ومها أمران:
هذه ّ
القصة ّ

تعسـفا َخي ُـرج بـه عـن حـ ّد االعتـدال .ولـذلك انتَقـد
يتعسـف أحيانـا ُّ
أوهلما :أ ّن القاضي أبا احلسن كـان ّ
املؤرخون ّاختاذه اماما يستنشق به على الناس اخلمر.
عليه العلماءُ و ّ
العامة كمـا عنـد احلكـام .وأبـرز مظهـر
األمر الثاين :أ ّن أبا احلسن الصرري كانت له مكانة عظيمة عند ّ
رحــو بــن يعقــوب عنــدما قصــدوا إىل َسـ ْـوق أيب احلســن إىل الــوزير حقـريا
لــذلك ثــورهتم يف وجــه أعـوان الــوزير ّ
ذلــيال ،ممـّـا اضــطر الســلطان أبــا الربيــع إىل أن ي ِ
لحـق هبــم أشـ ّد العقــاب ،وهــو القتــل؛ أل ّن أ َْمــر النــاس مبدينــة
ُ
ّ

ف ــاس بس ــبب ذل ــك « َم ـ َـر َج» ،كم ــا ق ــال اب ــن خل ــدون؛ زاد الناص ــري يف االستقص ــا« :وقام ــت الفتن ــة عل ــى
ساق».1
المطمب الخامس :سيرته ف اإلفراء

يقول أبو الربكات ابن احلاج البلفيقي« :وكان 2أحد األقطاب الذين تدور عليهم الفتـوى أيـام حياتـه،

تَـ ِرد عليــه الس ـؤاالت مــن مجيــع بــالد املرــرب ،فيُحســن التوقيــع علــى ذلــك ،علــى طريقــة االختصــار وتــرك
فضول القول».6
النص نعلم أ ّن أبا احلسن مل يكن هو املفيت الوحيد بالبلد ،وأ ّن هنـاك مفتـني آخـرين.
فمن خالل هذا ّ

حمل الفتوى.
لكن أبا احلسن متيّز عنهم باإلجابة على قدر السؤال واجتناب ما ال تعلّق له بالنّازلة ّ

ويف تاريخ ابن خلدون ما يفيد أنه كان رئيس املفتني ،حيث حالّه ب ـ ـ ـ« شيخ الفتيا ،املذكور هبا».7

تأمل أجوبة أيب احلسن الصرري 0وجد ما قالـه البلفيقـي مـن أنّـه كـان حيسـن التوقيـع علـى األجوبـة
ومن َّ
َ
«على طريقة االختصار ،وترك فضول القول» واضحا .وأكتفي هنا بإيراد مثالني:
) )0يف األصل املنقول منه« :ونادى املسلمني» ،واملثبت من "االستقصا".
)" )2تاريخ ابن خلدون" 301/7؛ و"االستقصا" .013 -010/3
 -3فصلتها يف كتاب "أبو احلسن الصرري :رائد املدرسة املالكية باملررب األقصى" ص.031-030
)" )1االستقصا" .012/3
) )2أي أبو احلسن الصرري.
)" )6اإلحاطة" .017 -016/2
)" )7تاريخ ابن خلدون" .301/7
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ـب 2علــى رجــل زوجتَــه حــىت طلَّقهــا .فلمــا
األولُ « :
املثــال ّ
وســئل  -رضــي اهلل عنــه  -عــن رجــل َخبَّـ َ
العدة خطبها املتهم بتخبيبها .فهل ُمي َّكن من نكاحها إن ثبت بالبيّنة أو بالسما الفاشي؟.
فقال :مينع وال ُمي َّكن منها».3

صيب تَـَركْته ّأمهُ ،فاختلفت عليه املراضع حىت مات؟
املثال الثاينُ « :
وسئل  -رضي اهلل عنه  -عن ّ

األم به».1
فقال :ال تُطلَب ّ

السـؤال ال ُجييـب عنـه.
بل أحيانا ال يويف السؤ َال حقَّه من اجلواب ،ويف أحيـان أخـرى يـرتك شـطرا مـن ّ
ومن أمثلة ذلك:
األول« :وسئل - 2رمحه اهلل -عـن وصـي ّزوج حمجورتـه مـن نفسـه ،وهـي يف حـال مـرض .وبعـد
املثال ّ

عقده عليها بعشرة أيام وحنوها ماتت من ذلك املرض قبل البناء هبا .فهل يصح النكاح ويرثها أم ال؟

فأج ــاب  -رمح ــه اهلل  :-أك ــرمكم اهلل .زاد يل الس ــائل م ــن لفظ ــه :أ ّن امل ــرض ال ــذي توفي ــت من ــه ه ــو
املعروف بالش َّْوصة ،6وهو على ما ال خيفـى مـن األمـراض امل ُخوفـة .فـإذا توفيـت بعـد النكـاح املـذكور بعشـرة
َ
أيــام فالنكــاح فاســد؛ ألن املــرض املــذكور إن كــان مــن األم ـراض املتطاولــة ،فــاملرض املخــوف املتطــاول :مــا
عق ــد يف آخ ــره كم ــا عُق ــد يف امل ــرض املخ ــوف املش ــرف عل ــى اهل ــالك عل ــى املنص ــوص .فيك ــون النك ــاح يف
مسألتكم فاسدا حسبما تقدم .وإذا كان فاسدا فال يرث الزوج املذكور الزوجة املذكورة .والسالم».7
السـؤال ح ّقــه مــن اجلـواب لعــدم بيــان حكــم تــزويج الوصــي حمجورتــه مــن
فأنــت تَــرى هنــا أنـّـه مل يــوف ّ
نفســه .ولــذلك قــال إب ـراهيم بــن هــالل السجلماســي يف "الــدر النثي ــر" يف هــذا التــزويج« :قــال مالــك يف

كتــاب ابــن امل ـواز :ال أحبــه .قــال يف "الواضــحة" :1وال مــن ابنــه ..فــإن وقــع نظــر فيــه الســلطان ،فــإن كــان

 -0لقد مجع أجوبته أحد تالميذه كما سيأيت .وشرحها العالمة إبراهيم بن هالل السجلماسي (ت913هـ) يف كتاب
مساه" :الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصرري" .حقق باملررب يف إطار دكتوراه.
) )2أي أفسد.
)" )3الدر النثري" ( 017/0قسم التحقيق ،املسألة .)31
) )1السابق ( 021/0املسألة .)22
 -2أي أبو احلسن.
) )6قال اجلوهري :الش َّْوصة ريح تعتـقب يف األضال  .وقال جالينوس :هو ورم يف حجاب األضال من داخل .انظر
و"الصحاح" مادة( :ش و ص).
"الدر النثري" 91/0؛
َّ
(" )7الدر النثري" ( 97/0املسألة .)30
) )1كتاب الواضحة لعبد امللك بن حبيب األندلسي (ت 231هـ) ،وهو مصدر من مصادر املذهب املالكي.
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ـزل هبـا بعـد النكـاح ضـرر يف بـدن أو
ـبهها ،أو ين َ
صوابا مضى ،وإال فسخ .ابـن املـواز :إال أن يُ َّ
ـتم هلـا مـا يش ُ

مال ،ويصري الفسخ غري نَظَر ،فيمضي استحسـانا .ابـن حبيـب :فـإذا فـات بالبنـاء قُضـي هلـا بتمـام صـداق
مثلها يف قدرها وماهلا.0»..
وســئل  -رمحــه اهلل  -عــن اجلمــع بــني املرــرب والعشــاء ليلــة املطــر ألهــل العمــود ،2هــل
املثــال الثــاينُ « :
3
ـح
يرخص هلم يف ذلـك؟ وإذا كـان إمـام راتـب يف الـد َّ
َّوار وصـلَّى جبماعـة ،وصـلَّت مجاعـة خارجـه ،هـل تص ّ

صالة الفريقني أم ال ؟

فأجــاب :إذا كــان ألهــل الـ ّد ّوار موضــع جيتمعــون فيــه للصــلوات فلَ ُهــم اجلمــع ليلــة املطــر ،لوجــود العلــة
املبيحــة للجمــع وتعجيــل الصــالة اآلخــرة قبــل وقتهــا يف مســألتكم؛ أل ّن املطلــوب مــن الصــالة إيقاعهــا يف

مجاعــة .واملطــر ومــا يف معنــاه مــن الطــني والظلم ـة مينعهــا مــن صــالهتا يف مجاعــة يف املوضــع املعتــاد إال مــع
احلرج ،وهو مرفو  ،فكان هلم اجلمع حسبما تقدم».1

عمــا يف السـؤال "إذا كــان إمــام راتــب
قــال ابــن هــالل السجلماســي« :ومل ُجيــب الشــيخ  -رمحــه اهلل ّ -
يف ال ّد ّوار وصلى جبماعة ،وصلَّت مجاعة خارجه ،هل تصح صالة الفريقني أم ال".2»..
السؤال ،وإن مل يُذ َكر يف السؤال.
لكنه أحيانا يَذ ُكر فرعا مرتبطا بتمام ّ

مثال ذلك قول ابن أيب حيىي 6جامع أجوبـة أيب احلسـن« :وسـئل  -رمحـه اهلل  -عـن مـن زب بـامرأة مث
عقد النكاح عليها ،مث استربأها حبيضة ،مث دخل هبا ،فهل يفسخ أم ال؟
فأجــاب :يفســخ؛ أل ّن العقــد وقــع م ـ ّدة االســترباء .واســترباؤه حبيضــة ال ُجيــزئ؛ ألنــه يف احلرائــر بــثالث

ِحيَض ،فقد دخل هبا يف م ّدة االسترباء أيضا .وهل َحت ُرم عليه بذلك؟ أربعـة أقـوال :حتـرم ،ال حتـرم ،حتـرم إن
كانت حامال ال حائال .7ابن رشد :العكس أصوب .ذكرها ابن رشد يف "املقدمات".»0

)" )0الدر النثري" .011/0
) )2هم أهل األخبية واخليام .ينظر "الدر النثري" مع هامشه .01/0
3
الر ّحل يقام على شكل دائري تتواجه فيه اخليام .وهو يقابل القرية أو الدشر .ينظر
) ) ال ّد ّوار عبارة عن خميم لألعراب ّ
"الدر النثري" مع هامشه .01/0
)" )1الدر النثري" ( 01/0املسألة .)3
) )2السابق.
 - 6سيأيت التعريف به ضمن تالميذ أيب احلسن يف املبحث الثاين.
) )7أي غري حامل.

54

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

مث قال أبو احلسن« :وأما ُحلوق النسب 2فإ ْن حت ّقق من مائه الفاسد الذي قبـل حيضـة فـال يلحـق بـه،

وإ ْن حت ّقق أنه من هذا املاء اآلخر بعد احليضة حلق بـه؛ ألنـه شـبهة ،وإن أشـكل األمـر وال يعـرف :هـل مـن
األول أو من اآلخر؟ حلق به ،ألجل هذا الفراش األخري».3
ويف أحيــان أخــرى يطيــل الــنفس يف اجل ـواب ويكثــر مــن األدلــة .1لكــن ذلــك قليــل بــالنظر إىل جممــو
األجوبة.
وعلمنا يف أكثر من جواب أنه كتب خبطه .وهذا ظاهر ممّا هـو مكتـوب يف املسـألة اخلامسـة والثالثـني
من "الدر النثري" ..« :فأجاب مبا نصه وكتب من خطه.2»..
ويف مسألة أخرى ذيّل أبو احلسن جوابه هبذه العبارة« :وكتب علي بن حممد بن عبد احلق».6

ويف ّأوهلا يقول ابن أيب حيىي جامع أجوبته« :فأجاب خبطه.7»..

وممــا يُنتَقــد عليــه يف فتــاواه أنــه أحيانــا ُخيطــئ يف نســبة األقـوال إىل أصــحاهبا .1وأحيانــا يعــزو قــوال ألحــد
علمــاء املالكيــة ،ويعقــب عليــه ابــن هــالل السجلماســي بقولــه« :ال أعرفــه» .فقــد يكــون التّقصــري مــن ابــن
احلق.
هالل يف أنّه مل يستقص املصادر ،وقد يكون ما نفاه هو ّ
النص موجود.9
وأحيانا يقول أبو احلسن يف سؤال« :مل َأر فيه ّ
نصا» ،أي يف املذهب .و ّ

ونعلــم كــذلك مــن خــالل نــص البلفيقــي أ ّن األســئلة الــيت تَـ ِرُد علــى أيب احلســن كانــت تأتيــه مــن أحن ـاء
خمتلفة من املررب ،منها مدن نائية عن مدينة فاس ،مثل مدينة "سال".01

 -0مقدمات ابن رشد ،كتاب قدم به أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد األندلسي (ت 221هـ) كتب وأبواب املدونة
لسحنون .وهو مطبو .
) )2هذا هو الشطر الذي مل يذكر يف السؤال ،وأجاب عنه الرتباطه به ،ال أنّه فضول من القول.
)" )3الدر النثري" ( 011/0املسألة .)33
) )1ينظر مثال "الدر النثري" ( 002 -003/0املسألة .)37
)" )2الدر النثري" ( 011/0املسألة .)32
( )6السابق ( 019/0املسألة .)62
)" )7الدر النثري" .019/0
( )1ينظر مثال "الدر النثري" ( 012/0املسألة .)33
) )9ينظر ( 012/0املسألة .)12
) )01السابق ( 202/0املسألة  .)73ومدينة سال جبوار مدينة الرباط العاصمة.
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املتأمــل يف هــذه األســئلة يــرى أ ّن مصــدرها يف الرالــب العلمــاءُ وطلب ـةُ العلــم والقضــاةُ .وقــد علمنــا أن
و ّ

2
0
املدرسيــن
قاضـي مدينــة "تــازة" كـان يســأله  ،وكــان يســأله قاضـي مدينــة "ســال"  .وعلمنـا كــذلك أ ّن بعــض ّ
سأله .3وكذلك أحد املحبعـني له.1
ُ
نص السؤال أو اجلواب ألفاظا دارجة على ألسنة الناس أو علـى ألسـنة احلـرفيّني ،وهـي
وأحيانا جتد يف ّ
ط
ليست عربية ،مما ّ
فن النوازل باملررب  -ومنها النوازل الـيت أجـاب عليهـا أبـو احلسـن -مـرتب ٌ
يدل على أ ّن ّ
حبياة الناس واهتمامهم يف معادهم ومعاشهم.

والّذي يظهر ممّا كتبه الدكتور عبد اهلادي التـازي عـن املفـيت أ ّن وظيفـة اإلفتـاء كانـت منصـبا سـاميا يف
مهامـه،
توضع حتت تص ّـرف املفـيتُ ،
وخت َّ
صـص لـه بنايـة ..ميـارس فيهـا َّ
رصد هلا ميزانية كبرية َ
دولة بين مرين :تُ َ

وجعل للنسـاء مـدخل خـاص هبـن .وتلحـق هبـذه
ويستقبل فيها املستفتني واملستشريين من الرجال والنساءُ .
تضم املصادر واملراجع اليت َحيتاج إليها املفيت.2
البناية مكتبة ّ
خالص :المرحث:
احلاص ــل مم ــا س ــبق أن أب ــا احلس ــن الص ــرري ك ــان وق ــوراُ ،متثبّت ــا ،راب ــط اجل ــأش ،يص ــرب عن ــد املخاص ــمة

واملن ــاظرة" .حس ــن الظ ــاهر والب ــاطن ،مل ــيح اهليئ ــة ،..يل ــبس الثي ــاب الب ــيض احلس ــنة ،ويش ــفع الش ــفاعات
املقبولة".6

أضــف إىل ذلــك أنّــه كــان مفتيــا خب ـريا بــأحوال النــاس وطبــائعهم ،وكــان قاضــيا حاذقــا يف األســاليب

الســلطان واجللــوس إليــه ،فأكســبه ذلــك ُدربــة علــى
املتّبعــة يف اإلصــالح بــني النــاس ،وابتُلـ َـي بالـ ّدخول علــى ّ
حسن التعامل مع أهل اجلاه واحل ّكام وامللوك واألمراء..
الصـراحة يف تقــومي املواقــف،
وكــان فــوق ذلــك عاملــا فقيهــا متّصــفا مبــا يتّصــف بــه العلمــاء والفقهــاء مــن ّ
الرأي والنّصيحة.
وتصوير الوقائع واألحداث كما هي ،والصدق يف إبداء ّ

) )0السابق  ( 92/0املسألة  )31و ( 121/0املسألة  )063و ( 122/0املسألة .)062
) )2السابق ( 121/0املسألة .)011
) )3السابق ( 20/0املسألة .)6
) )1ينظر السابق ( 327/0املسألة .)023
) )2ينظر "جامع القرويني" .113 -111/2
) )6االقتباس من "وفيات الونشريسي" ضمن "ألف سنة من الوفيات" .013 :
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وكــان أيضــا آيــة يف احلفــظ ،ممـّـا يُفيــد أنـّـه كــان حاضــر البديهــة ،سـريع اجلـواب .ولــذلك اختــري للســفارة

حيث كان «سفري سليمان 0حفيد يعقوب إىل األندلس».2

وكــان الســلطان أبــو ســعيد عثمــان بــن يعقــوب بــن عبــد احلــق امل ـريين حيضــر جملســه قبــل تولعيــه ُحكــم
املررب.3
ولنا مزيد بيان ملكانة أيب احلسن العلمية يف املبحث الثاين إن شاء اهلل.
المرحث الثاي :
جهود أب الحسن الصغير ف خ م :المذهب المالت بالمغرب األقص
تمهي :
لقد ذكرنا يف مقدمة هذا البحث أن الدرس الفقهي يف املررب كان من الناحية املنهجية تابعا إما
لألندلس أو ل تونس .ومل يتميز املراربة عن غريهم من األندلسيني والتونسيني إال يف هناية القرن السابع
وبداية القرن الثامن ،وذلك على يد أيب احلسن الصرري وأيب زيد عبد الرمحن بن عفان اجلزويل .وذكرنا أن
أبا احلسن كان األكثر أثرا ،واألعظم جهدا .وحان الوقت للحديث عن هذا األثر وبيان ذلك اجلهد.
وذلك من خالل احلديث عن تكريس جهده لتدريس "هتذيب املدونة" أليب سعيد الرباذعي ،وكتاب
الرسالة البن أيب زيد القريواين ،ومن خالل بيان منهجه يف الفقه ،وتعريف تالميذه الذين مجعوا دروسه
وفتاواه يف تأليف ،ونشروا طريقته يف الفقه .وما ذكرناه عن سريته يف اإلفتاء يفيدنا أيضا يف هذا الصدد.
وال داعي إلعادته هنا.
المطمب األنل :تتردس الله لر ردس تهذدب الم ني :نالرسال:
جيذر بنا يف البداية أن نقدم تعريفا موجزا بكتاب املدونة وهتذيبها وكتاب الرسالة:
فكتاب املدونة هو الكتاب الذي رواه أبو سعيد عبد السالم بن سعيد املشهور بـسحنون،

التونسي(ت211هـ)( )1عن عبد الرمحن بن القاسم (ت090هـ)

() 1

أشهر تالميذ اإلمام مالك .وأصله

) )0يعين السلطان أبا الربيع.
2
بالسفارة ذكره غري واحد ممّن ترجم له ،ففي
) ) ينظر "جامع القرويني"  .111 -117/2وتكليف أيب احلسن ّ
اإلحاطة« :ودخل 2غرناطة ملا وصل رسوال على عهد مستقضيه رمحهما اهلل» (اإلحاطة .)017/1وقال ابن
ّ
القاضي يف "درة احلجال" « :211/3وراح سفريا إىل األندلس ،استُعمل يف السفارة عن أمر مستقضيه».
) )3ينظر "االستقصا" .003/3
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أليب عبد اهلل أسد بن الفرات التونسي(ت203هـ)( ..)4كانت بيده كتب أيب حنيفة ،فذهب هبا إىل
مصر ..ولقي عبد الرمحن بن القاسم ،وسأله أن جييب فيها على مذهب مالك ..فأجاب مبا حفظ عن
مالك بقوله ،وفيما شك قال :أخال وأحسب وأظن ..ومنه ما قال فيه :مسعته يقول يف مسألة كذا:
كذا ،ومسألتك مثله ..ومنه ما قال فيه باجتهاده على أصل قول مالك.
ورجع أسد هبذه الكتب اليت مسيت بـ«األسدية»( )3إىل القريوان ،وحصلت له هبا رئاسة العلم..
مث ملا وصلت هذه الكتب إىل سحنون ارحتل هبا إىل ابن القاسم فعرضها عليه ،فقال له ابن القاسم:
فيها شيء البد من تريريه .وأجاب عما كان شك فيه ،واستدرك منها أشياء كثرية ،ألنه كان أمالها على

أسد من حفظه.)5( ..

مث نظر سحنون ،بعد رجوعه إىل القريوان يف هذه الكتب «نظرا آخر ،فهذهبا ،وبوهبا ،ودوهنا ،وأحلق
فيها من خالف كبار أصحاب مالك ما اختار ذكره ،وذيل أبواهبا باحلديث واآلثار ،إال كتبا منها مفرقة،

بقيت على أصل اختالطها يف السما ( .)6فهذه هي كتب سحنون املدونة واملختلطة ،وهي أصل
املذهب املرجح روايتها على غريها عند املراربة ،وإياها اختصر خمتصروهم ،وشرح شارحوهم ،وهبا

مناظرهتم ومذاكرهتم .ونسيت األسدية.)3( »..

وأبرز من اختصرها أبو القاسم الرباذعي (خلف ابن أيب القاسم حممد األزدي من علماء القرن الرابع
اهلجري) ،حافَ َظ يف هذا االختصار على مضمون املدونة –أعين أنه حافظ على مسا ابن القاسم
واجتهاده يف املسائل اليت مل يسمعها من مالك .-كما حافظ على ترتيبها إال يف مواضع يسرية رمبا قدم
أو أخر .وحذف منها ما زاده "سحنون" من أحاديث وآثار .وحذف املكرر من املسائل .فجاء هتذيبه
غاية يف اليسر والبيان واالختصار .لذلك اهتم به العلماء وحفظوه لسهولته وصعوبة املدونة ،واشتهر
عندهم حىت أصبح يطلقون عليه "املدونة".

( - )0تنظر ترمجته يف ترتيب املدارك .11-12/1
( - )2تنظر ترمجته يف ترتيب املدارك .260-211/3
( - )3تنظر ترمجته يف ترتيب املدارك319-290/3
( – )1وتسمى كتاب أسد ،ومسائل ابن القاسم .ينظر مواهب اجلليل .33/0
( - )2ينظر طبقات الفقهاء للشريازي ص ،017-016:وترتيب املدارك  ،299-296/3ومواهب اجلليل .31/0
( - )6مات قبل أن ينظر فيها .مواهب اجلليل .31/0
( - )7النص من ترتيب املدارك ( .)299/3وينظر "منهج البحث يف الرتاث الفقهي ،"..للباحث ص.62-60
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وأ ما كتاب الرسالة فهو منت لطيف احلجم .ألفه إمام تونس يف عصره أبو حممد عبد اهلل بن عبد
حتصني الصرار من البد واملنكرات اليت كان يروج هلا
الرمحن أيب زيد القريواين (ت316هـ)َ .رجا بِه
َ
العبيديون الشيعة بتونس ،وذلك بأن أبان هلم يف أول الكتاب االعتقاد الصحيح ،وفصل هلم يف صلبه
األحكام الشرعية األساسية على مذهب مالك ،كما أرشدهم يف خامتته إىل السلوك القومي والعادات
احلسنة والفضائل العالية..
لــذلك أضــحى حفظــه يف بدايــة الطلــب مــن شــروط االخنـراط يف ســلك التعلــيم العــايل .واهــتم بتدريســه
وشــرحه كبــار العلمــاء .ومــنهم مــن وقــف حياتــه علــى تدريســه وتــدريس التهــذيب .ومــن أشــهر هــؤالء أبــو
احلســن الصــرري  .فقــد قــال عنــه أحــد اآلخــذين عنــه وهــو أبــو الربكــات ابــن احلــاج البِلَّفيقــي« :كــان هــذا

الرجــل 0قيّمــا علــى التهــذيب للرباذعــي ،حفظــا ،وتف ّقهــا ،يُشــارك يف شــيء مــن أصــول الفقــه ،يُطـ ّـرز بــذلك
املدرسني يف ذلك الوقت خللُعوهم من تلك الطّريقة باجلملة.»..
جمالسهُ ،م ْر ِربا به بني أقرانه من ّ
ِ
ـدرس جبـامع األصـد  2مـن داخـل مدينـة فـاس ،وحيضـر عليـه حنـو
مث قـال البلَّفيقـي بعـد ذلـك« :وكـان ي ّ
مائة نفس ،ويقعد على كرسي ٍ
عال ليسـمع البعيـد والقريـب ،علـى اخنفـاض كـان يف صـوته ،حسـن اإلقـراء،
وقورا فيهَ ،سكونا[ ،متثـبّتا] ،3صابرا على هجوم طلبة الرببر وسوء طريقتهم يف املناظرة والبحث».1

ـدرس رسـالة ابـن أيب زيـد القـريواين ،وأ ّن طلبتـه
وهناك مصـادر أخـرى تفيـد أ ّن الشـيخ أبـا احلسـن كـان ي ّ
تضمنَتهُ من أحكام.2
قيّدوا عنه ما كان ُميليه يف شرحها ،وبيان ما ّ
الصــررية
فاملســجد املشــار إليــه يف الــنص واملســمى جــامع األصــد ( ،أو األزد ) ،هــو أحــد املســاجد ّ

الفرعيــة التابعــة جلــامع القــرويني .ولــذلك كــان حيضــره حنــو مائــة نفــس فقــط .والظــاهر أ ّن هــذا العــدد قليــل،6
كان يتكون فقط من ُخلَّص تالميذ أيب احلسن .وسنذكر بعضا منهم يف املطلب الثالث إن شاء اهلل.
والكرسي العايل الّذي كان جيلس عليه أبو احلسن :من أقدم الكراسي العلميـة يف فـرو اجلـامع .يقـول

الدكتور عبد اهلادي التازي يف شأن هـذا الكرسـي« :وهـذا ..مـن أقـدم الكراسـي الـيت عرفهـا أحـد املسـاجد
) )0يعين أبا احلسن الصرري.
) )2أو "األزد " .وسيأيت احلديث عنه قريبا.
) )3يف طبعة "اإلحاطة" «مثبتا» ،والتصويب من "جذوة االقتباس" .172/2
)" )1اإلحاطة" .016/1
 - 2ينظر يف ذلك اإلحاطة  ،017/1وجذوة االقتباس ،172/2ودرة احلجال.213/3
) )6نعم ،هذا عدد قليل بالنسبة إىل ذلك الوقت ،ويكفي أ ْن تعلم أ ّن جملس أيب زيد عبد الرمحن بن عفان اجلزويل كان
حيضره ألف فقيه ،معظمهم حيفظ املدونة ..ينظر شجرة النور الزكية ص ،209رقم..772
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نتصور داللـة وجـود
الفرعية ،ونعين به جامع األزد  ،أو األصد  ،الذي يقع يف فندق اليهودي .وميكن أن ّ

ـدل عليــه الروايــة :وجــود العــدد
هــذا الكرســي يف ذلــك املســجد الصــرري منــذ هــذا التــاريخ ،فــإ ّن أقــرب مــا تـ ّ
العديــد مــن تلــك الكراســي يف جــامع كــالقرويني ،يتمتّــع مبركــز القيــادة بــني خمتلــف املســاجد األخــرى .وإذا
كــان التــاريخ قــد خبــل بإعطائنــا تفصــيالت أكثــر دقــة عنــه ،فإنــه مــع ذلــك م ّكننــا مــن معرفــة أحــد أعيانــه يف
أواخـر القـرن السـابع وبدايـة الثــامن ،وهـو اإلمـام أبـو احلسـن الزرويلــي املعـروف بـأيب احلسـن الصـرري ،املتــوىف
سنة 709هـ.0»..

ومســجد األزد لــيس هــو املســجد الوحيــد الــذي كــان موضــع نشــاط أيب احلســن الصــرري يف التلقــني
والتدريس ،بل كان له أيضا كرسي باملسجد املركزي ،أعين مسجد القرويني.2
وقد َّبني البِلّفيقي يف ترمجة ابن أيب حيىي 3أ ّن مسـؤولية القـراءة مـن الكتـاب املـدروس 1يف جملـس الشـيخ
أيب احلسن كانت تُوَكـل ألحـد الطلبـة النجبـاء .يقـول البلفيقـي يف ابـن أيب حيـىي« :الزم أبـا احلسـن الصـرري،
رئ كتب الفقه عليه».2
وهو كان قا َ
وذك ــر غ ــريُ البِلّفيق ــي أ ّن الش ــيخ أب ــا احلس ــن ك ــان يف ــتح يف جملس ــه كتب ــا أخ ــرى تعليق ــا عل ــى الكت ــاب

املــدروس ،وشــرحا لــه ..وق ـ ّدرها بعــض النــاقلني ألخبــاره بثمــانني كتابــا أو يزيــد ،6مــن بينه ــا اجلــامع البــن
يونس ،والتبصرة للخمي ،7وغريمها.1

وممّا نستفيده من نص البلّفيقـي أ ّن املـنهج املتّبَـع يف تـدريس الشـيخ أيب احلسـن ال يقتصـر علـى التّلقـني
نقاش وأخ ٌذ وردٌّ ،يصل أحيانا إىل درجة اجلدال واخلصام.
والتّقييد ،بل يتخلّل ذلك أو يعقبه ٌ
تبصر كتب تراجم علمـاء هـذا العصـر اكتشـف أ ّن ذلـك كـان تقليـدا جاريـا وسـنّة متّبعـة يف مرابـع
ومن ّ
الركبان.
كل هفوة أو سقطة من الشيخ تتناقلها ُ
ال ّدرس وجمالس التّلقني .و ّ
األلسن ،وتسريُ هبا ّ

)" )0جامع القرويني" .319/2
) )2جامع القرويني .111/2
) )3سيأيت التعريف به ضمن التعريف بتالميذ أيب احلسن الصرري.
)" )1التهذيب" ،أو "الرسالة".
)" )2اإلحاطة" .373/0
) )6ينظر "جذوة االقتباس" .172/2
7
املدونة وشرحني هلا .ومها مطبوعان.
) ) ومها عبارة عن تعليقني على ّ
) )1ينظر "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" .013 :
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وكــان التّقليــد اجلــاري أيضــا أن حيضــر إىل جمــالس الـ ّدرس العلمــاء إىل جانــب الطلبــة .وكــان أليب فــارس

عبــد املــؤمن اجلانــايت 0جملــس حيضــره حنــو مائــة مــن العلمــاء .وكــذلك كــان حيضــر يف جملـس عبــد الــرمحن بــن
املدونة.
معظمهم حيفظ ّ
عفان اجلزويل أكثر من ألف فقيهُ ،
ويقرره.
وال ّ
شك أ ّهنم كانوا ال حيضرون إال ملناقشة ما يشرحه الشيخ املتصدر للمجلس ّ
المطمب الثاي  :منهله ف الفقه

الصــرري الفقهـي هــي القيـاس علــى النّظـائر املتّفــق عليهـا أو املشــهورة يف
أه ّـم ميـزة يف مــنهج أيب احلسـن ّ
ـأخرين .وكثـريا مـا
أئمة املذهب من املتق ّدمني واملت ّ
املذهب ،والتّخريج عليها .وكذلك رأيناه ُخيّرج على أقوال ّ
املدونة.
يكون التّخريج على فرو ّ
واملعلوم أن القياس على النظائر والتخريج عليها هو العملية اليت جتعل املذهب حيا مواكبا ملـا جيـد مـن
نوازل ،وما حيدث من أقضية..
ومتتــاز فت ــاواه أيض ــا بالتّعلي ــل والتّــدليل ،وبي ـ ِ
ـان علــل األحك ــام أحيان ــا ،وذك ــر األش ــباه والنّظ ــائر وبي ــان
َ
الفروق بني املسائل اليت تبدو متشاهبة.
إالّ أ ّن اس ــتدالله ب ــالقرآن واحل ــديث قلي ــل جـ ـ ّدا ،ش ــأنه يف ذل ــك ش ــأن الفقه ــاء الع ــاكفني عل ــى ف ــرو
املذهب والقيّمني عليها .وال يبايل عند استدالله باحلديث أ ْن يكو َن صحيحا أو ضعيفا.
استثماره للقواعـد األصـولية قليـل جـ ّدا .إالّ أنـه كـان كثـريا مـا يعتمـد علـى العـرف ،سـواء كـان عرفـا يف
و
ُ

التخاط ــب أو يف غ ــريه م ــن تص ـ ّـرفات الن ــاس وحـ ـوادثهم .ورأيت ــه م ــرة يق ــول..« :الع ــادة عن ــدنا كالش ــرط».
ويقول..« :العرف على مذهبنا كالشرط».2

ـتقر
وكثريا ما يبين فتاواه على القواعد و ّ
املقررة يف املذهب ،ويفيت مبا جرت به الفتوى ،ومبـا اس ّ
الضوابط ّ
عليه القضاء.
املدونة .ولذلك اعتمـد
درسه يف التّهذيب و ّ
ورأيته أحيانا يستفيد من فتاوى شيخه راشد ،ويستثمر ما ّ
ابن هالل السجلماسي يف "الدر النثري "..على ما قـُيّد عنه على التهذيب اعتمادا كبريا.

 0سيأيت التعريف به ضمن التعريف بتالميذ أيب احلسن الصرري.
) )2ينظر "الدر النثري" ( 019 -011/0املسألة .)32
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ِ
نصــا يف املسـألة ،إالّ أنـّـه قلـيال مــا َحيكـي اخلــالف
واألصـل أنّـه يـَ ْفصــل يف اجلـواب وإ ْن َملْ َجيــد يف ذلـك ّ

ـرجح .وقــد يتوقّــف يف إحلــاق املســألة غــري املنصــوص علــى حكمهــا إذا أشــبهت مســألة منصوصــة
فيهــا وال يـُ ّ
من وجه ،وأشبهت أخرى من وجه آخر.

ِ
ط يف
السياسـة الشـرعية أ ّن السـلطان اجلـائر ال تُعتَـرب
أحكامـه؛ أل ّن العدالـة عنـده شـر ٌ
ُ
وم ْن آرائه يف فقه ّ
احلكم.
وفيما يلي مثاالن من فتاواه:

 -0وسـئل - 0رضـي اهلل عنــه  -عـن رجـل قالــت لـه زوجـه :أعطــين صـداقي ،فقـال هلـا :ال
شيء عندي ،فقالت له :بع ثورك ،وأعطين مثنه ،فقال هلا :إن خرج هـذا الثـور مـن هـذه الـدار
فهو خروجك منها .فلم تزل به حىت باعه وأعطاها مثنه ،وكانت تقدمت له فيها طلقـة ،وذكـر
أنه مل تكن له فيها نية يف عدد من الطالق فأراد ارجتاعها.
فأجـاب :أكـرمكم اهلل ،اخلـروج مـن البيـت يف لسـان النـاس اليـوم هـو اخلـروج مـن العصــمة،
فتبني البتات ،سيما وقد أراد الطالق ،فـال
وال خترج من العصمة إال خبلع أو بتات .وال خلعَّ ،
حتل له على هذا حىت تتزوج زوجا غريه.2
 -2وســئل  -رضــي اهلل عنــه  -عــن رجــل حلــف بــاحلالل عليــه حـرام ال ســكن مــع أخيــه ،فرحــل مــن
حينه ،فبقي مدة ،فرجع وسكن معه.
فقــال :حينــث؛ ألن احلــالف :ال ســكن ،حمملــه أبــدا ،حــىت يقيعــد ،وإن كــان النفــي دخــل علــى الفعــل،

يعمه أم ال؟ لكن أجوبة الفقهاء تقتضـي العمـوم ،وإذا لزمـه إمنـا يلزمـه مـا
وفيه عند األصوليني خالف :هل ُّ
لزم القائلِ :
أنت علي حرام ،ثالثا يف املدخول هبـا ،ويُن َّـوى يف الـيت مل يـدخل هبـا؛ ألن مقصـود النـاس حتـرمي
الزوجة ال غري ،أال تراهم ال يسألون إال عنها خاصة.3

 - 0أي أبو احلسن.
)" )2الدر النثري" ( 021/0املسألة .)21
)" )3الدر النثري" ( 11/0املسألة .)01
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المطمب الثالث :تالميذ أب الحسن الذدن يشرنا درنسه نطردقره ف الفقه ناإلفراء
لقــد تــرك الشــيخ أبــو احلســن خلفــا بلرـوا درجــة عاليــة يف العلــم والعمــل ،وكــانوا أركــان املدرســة املالكيــة
بـاملررب األقصــى الـيت أسســها الشـيخ أبــو احلسـن ،واحلريصــني علـى اســتمرار متيُّزهـا ،واحلــاملني مشـعلها ملــن
أتــى بعــدهم يف الق ــرون الالحقــة .ومــنهم مــن قيــد ش ــروح أيب احلســن علــى التهــذيب والرســالة وأبرزه ــا يف
تآليف .ومنهم من مجع أجوبته على نوازل عصـره يف تـأليف .واملعلـوم أن املؤلفـات املنسـوبة إىل أيب احلسـن
مل يؤلفها بنفسه ،بل مجعها بعض تالميذه.
ومن أشهر تالميذه:
 -0أبو عر اهلل محم بن الحسين 0بن محم اليحصر الرممساي  .دعرف بابن الرارني .2
دخــل مدينــة فــاس ،وأخــذ عــن أيب احلســن الصــرري ،وغــريه ،كــأيب زيــد عبــد الــرمحن بــن عفــان اجلــزويل..
وكان من صدور الفقهاء.3
وكانت وفاته سنة أربع وثالثني وسبعمائة (731هـ).1
 -2أبــو الحســن الطنلـ  :عمـ بــن عرـ الــرحمن بــن تمــيم اليفريـ  ،الفقيــه ،الفرضــي ،األصــويل،
احلافظ.
جاء يف "نيل االبتهاج"« :له تقييد على املدونة» ،2استفاد فيه مما أخذه عن شيخه أيب احلسن.6
تويف سنة أربع وثالثني وسبعمائة (731هـ).0

) )0كذا يف الطبعة املعتمدة من "نيل االبتهاج" 39/2؛ وطبعة "نفح الطيب"  .061/7ويف طبعيت "اإلحاطة"
 ،210/2و"جذوة االقتباس" « :292/0احلسن» بدون ياء.
) )2كذا يف طبعة "نيل االبتهاج"  .39/2ويف طبعة "جذوة االقتباس " « :292/0يعرف بابن البارق» .ووصف يف
طبعة اإلحاطة  210/2بـ« :البَـّروين»  .ووافقتها طبعة "نفح الطيب" .ونقل ذلك منها أمحد بابا التنبكيت يف "النيل" .وما
أثبته هو األشبه بالصواب .وهناك عامل يعرف بربكات الباروين ،نقل عنه الونشريسي يف "املعيار" ،قال« :وسئل سيدي
بركات الباروين من فقهاء اجلزائر .»..انظر "املعيار"  ،322/1و  ،111و .91/2
) )3ينظر "نيل االبتهاج" 39/2؛ و"جذوة االقتباس"  ،296/0رقم.310 :
)" )1جذوة االقتباس" .296/0
)" )2نيل االبتهاج" .362/0
) )6ينظر "تبصرة احلكام" .11/2
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 -3لبراهيم بن عر اهلل بن أب زد  2ابن أب الخير.3
ُوصف بالعلم والفقه والصالح .وهو أحد أعيان أصحاب أيب احلسن الصرري.

كان مفتيا بفاس .وله فتاوى نقلها الونشريسي يف املعيار.1
كان حيّا بعد األربعني وسبعمائة.2

 -1أبو محم  6عر المؤمن بن محم بن موس اللايات الفاس .
قال فيـه حممـد خملـوف« :اإلمـام ،الفقيـه ،العـامل ،الشـيخ ،الصـاحل .أعلـم النـاس باملدونـة .أخـذ عـن أيب
احلسن الصرري وجلس جملسه».7
وقال فيه الونشريسي :هـو « ِمـن أعـرف النـاس مبسـائل التهـذيب .1وكـان  -رمحـه اهلل  -حسـن اإللقـاء
للمسائل ،إالَّ أنه كان ال حيسن كالم العرب.9»..
ِ
املعتمنيِ ،من ح ّفاظ املدونة.01
وكان حيضر جملسه أزيد من أربعمائة طالب ،وفيهم حنو مائة من ّ
تويف سنة ست وأربعني وسبعمائة (716هـ) .وكان مولده يف حدود مخس وسبعني وستمائة.00

 -2ابن أب دحي  :أبو سالم لبراهيم بن عر الرحمن الرسول الرازي.
) ) 0ينظر "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" 011 :؛ و"نيل االبتهاج"  ،362/0رقم101 :؛
و"شجرة النور الزكية "  ،201 :رقم.767 :
) )2كذا يف طبعة "جذوة االقتباس" ،ويف طبعة "نيل االبتهاج" ألمحد بابا  -وقد نقل ترمجته من "اجلذوة"« :-بن زيد».
) ) 3مل حيصل االتفاق من املصادر واملراجع اليت اطلعت عليها على كنيته :ففي بعضها أبو موسى ،ويف بعضها أبو
سامل ،ويف بعضها أبو إسحاق ،وهو أشبه بالصواب .وبعض هذه املصادر سكتت عن الكنية ،كما هو احلال
عند ابن القاضي يف "جذوة االقتباس"  ،16/0رقم ،6:وتبعه أمحد بابا يف "نيل االبتهاج"  ،21/0رقم.9:
) )1ينظر "املعيار" .133/03
) )2ينظر "نيل االبتهاج" 21/0؛ و"شجرة النور"  ،201 :رقم.770 :
) )6كذا يف "وفيات الونشريسي" 002 :؛ ويف "شجرة النور" (ص« :)221 :أبو فارس» .وما نص عليه الونشريسي
أشبه بالصواب؛ ألن العادة كانت أن يسمي الرجل ابنه األول باسم أبيه.
)" )7شجرة النور"  ،221 :رقم.779 :
) )1يعين :هتذيب الرباذعي.
)" )9وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" .002 :
) )01السابق .وينظر كذلك "جذوة االقتباس" .111 -117/2
) " )00وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" .002 :
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ذكــره ابــن اخلطيــب يف كتابــه "عائــد الصــلة" 0فقــال« :الشــيخ ،احلــافظ ،الفقيــه ،القاضــي .مــن صــدور
املر ــرب ،مشـ ــاركا يف العلـ ــم ،متبح ـ ـرا يف الفقـ ــه .كـ ــان وجيه ــا عنـ ــد امللـ ــوك ،ص ــحبهم ،وحضـ ــر جمالسـ ــهم،
واستُعمل يف السفارة ،فلقيناه بررناطة ،وأخذنا هبا عنه ،تـام السـراوة ،2حسـن العهـد ،ملـيح اجملـالس ..كـرمي
الطبع ،صحيح املذهب.3»..
ويقــول فيــه أبــو الربكــات ابــن احلــاج البلفيقــي« :كــان هــذا الرجــل قيمــا علــى التهــذيب ورســالة ابــن أيب
زيــد ،حســن اإلقـراء هلمــا .ولــه عليهمــا تقييــدان نبــيالن ،قيّــدمها أيــام قراءتــه إيامهــا علــى أيب احلســن الصــرري.
جمالسـه مبدرسـة عـدوة األنـدلس مـن فـاس ،ومل َأر يف متصـ ّدري بلـده أحسـن [تدريسـا] 1منـه .كـان
حضرت َ
فصيح اللسان ،سهل األلفاظ ،..وكان جملسه َوقْفا على التهذيب والرسالة.6»..2
«الزم أبا احلسن الصـرري ،وهـو كـان قـارئ كتـب الفقـه عليـه ،وجـل انتفاعـه يف التفقـه بـه» .وأخـذ عـن
غريه ،كأيب احلسن بن سليمان ،قرأ عليه رسـالة ابـن أيب زيـد القـريواين ،وأيب عبـد اهلل ابـن رشـيد السـبيت ،قـرأ
عليه الشفا لعياض.7..
وهــو الــذي مج ــع أجوب ــة ش ــيخه أيب احلســن الص ــرري يف كتــاب ،1وش ــرحها الش ــيخ إب ـراهيم بــن ه ــالل
السجلماســي املتــوىف ســنة ثــالث وتســعمائة (913هــ) يف كتــاب مســاه "الــدر النثــري علــى أجوبــة أيب احلســن
الصرري".9
تويف ابن أيب حيىي بفاس بعد عام مثانية وأربعني وسبعمائة.01

) )0هذا الكتاب ال يعرف مصريه إىل حد اآلن حسب علمي .وكان ابن اخلطيب ينقل منه يف "اإلحاطة".
2
الرياسة .وانظر هامش "اإلحاطة" .373/0
) ) أيّ :
)" )3اإلحاطة" .373 -372/0
( )1يف طبعة "اإلحاطة"« :تدريبا» ،واملثبت من "الديباج"  ،016 :رقم.021 :
2
يدرس إال هذين الكتابني.
) ) أي أنه كان ال ّ
)" )6اإلحاطة" .372/0
) )7السابق ،و"الديباج" .016 :
(" )1اإلحاطة" .373/0
) ) 9هذا الكتاب حققه األستاذ مبارك رخيص يف إطار أطروحته لنيل دكتوراه الدولة بكلية الشريعة بأغادير ،آيت ملول.
املررب.
)" )01اإلحاطة"  .373/0و َّأرخ الشيخ خملوف وفاته سنة تسع وأربعني .انظر "شجرة النور"  ،221 :رقم.711 :
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 -6أبــو عرـ اهلل الترســوط  :محمـ بــن عرـ الــرحمن بــن ســع الرميمـ الرســول الترســوط .
مـن أهـل فـاس .نزيــل مالقـة .كـان فقيهــا ،حمـ ّدثا ،متكلّمـا .أثــىن علـى حفظـه وفقهــه وفهمـه اب ُـن اخلطيــب يف
"اإلحاطــة" ثنــاء عظيمــا ..وذكــر أنــه أخــذ الفقــه عــن أيب احلســن الصــرري ،وعبــد الــرمحن بــن عفــان اجلــزويل،
وعب ــد امل ــؤمن اجلان ــايت ..وأن ــه أخ ــذ الق ــرآن عل ــى أيب احلس ــن القيج ــاطي البل ــوي ،وأيب احلس ــن عل ــي ب ــن
سليمان ،وابن آجروم..
أحصى له ابن اخلطيب تآليف عديدة ،منها :تقييدان على الرسالة :كبري وصرري.0..
مولده بفاس عام تسعني وستمائة .2قال حممد خملوف« :ومل أقف على وفاته».3
 -7الســط  :أبــو عر ـ اهلل محم ـ بــن ســميمان ،اإلمــام ،الفقيــه ،الفرضــي ،حــافظ املرــرب ،وشــيخ
الفتـوى ،وإمــام مــذهب مالــك يف زمانــه .مــن أكــرب تالميـذ أيب احلســن الصــرري .كــان « َحظـ َّـي اجلــاه عنــد أيب
احلسن املريين ُ ،1يؤُّم به وخيطب ،»..ويفتيه .وكان هو املد عرس يف حضرته.2
ُ
6
قال ابن خلدون يف التعريـف بـه وبيـان قيمتـه يف العلـم« :وأمـا السـطي  -وامسُـه حممـد بـن سـليمان -
"أوَربة" بنواحي فاس .نزل أبُوه سليمان 7مدينة فـاس .ونشـأ حممـد هبـا ،وأخـذ
من قبيلة "سطة" ،من بطون ْ
العلم عـن الشـيخ أيب احلسـن الصـرري  -إمـام املالكيـة بـاملررب ،والطـائر الـذكر ،وقاضـي اجلماعـة بفـاس ،-
َّ
وتفقــه عليــه- ،وكــان 1أحفــظ النــاس ملــذهب مالــك وأفقههــم فيــه  .-وكــان الســلطان أبــو احلســن 9لدينــه
01
ف إىل تنوي ــه جملس ــه بالعلم ــاء ،واخت ــار م ــنهم مجاع ــة لص ــحابته
وس ـراوته وبع ــد ش ــأوه يف الفض ــل ،يَتش ـ َّـو ُ
) )0ينظر "اإلحاطة" .031/3
) )2السابق.
(" )3شجرة النور"  ،221 :رقم.710 :
 - 1من أشهر ملوك بين َمرين.
) )2ينظر "نيل االبتهاج" 63/2؛ و"جذوة االقتباس" .221/0
) )6يف طبعة "جذوة االقتباس" « :221/0حممد بن علي بن سليمان».
) )7يف طبعة "اجلذوة" « :نزل أبوه علي بن سليمان».
) )1أي أبو احلسن الصرري.
( )9املريين.
) )01السراوة :الشرف والسخاء مع مروءة .ويف طبعة " نيل االبتهاج " « :سرارته» ،واملعىن قريب .يقال :سرارة األرض:
أفضل مواضعها وأكرمها .وسرارة احلَ َسب :أوسطه وأفضله .انظر "خمتار الصحاح" ،مادة (س ر ا)؛ واملعجم
الوسيط مادة (س ر ا) ،ومادة (س ر ر).
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وجمالسته ،وكان منهم هذا اإلمام حممد بن سليمان ،وقَ ِدم علينا بتونس يف مجلته ،0وشهدنا وفور فضـائله،

2
وفهمـا .»..مث قـال ابـن خلـدون :وكـان «أخـي حممـد  -رمحـه اهلل
وكان يف الفقه [نَبيها]  ،ال ُجيارى حفظا ْ
3
يصححه عليه من إمالئـه وحفظـه يف جمـالس
 يقرأ عليه من كتاب "التبصرة" أليب احلسن اللخمي  ،وهو ّعديدة.1»..

لقد أقام السطي بتونس حنو العامني .مث ملا رجع حبرا غرق يف سـواحل جبايـة مـع َمـن غـرق مـن العلمـاء

والفضالء بأسطول السلطان أيب احلسن املريين .وكان ذلك سنة مخسني وسبعمائة (721هـ).2

 -1عر ـ العزدــز بــن محم ـ الفاس ـ القــرني( 6أن القيرناي ـ ) أبــو محم ـ  .7الفاســي« ،الشــيخ،

الصاحل ،كبري طلبة الشيخ أيب احلسن الصرري».1

قــال أمحــد بابــا التنبكــيت« :قــال اإلمــام امل َّقــري :هــو أكــرب تالميــذ أيب احلســن علمــا ودينــا .وكــذا قــال
َ
اإلمام ابن مرزوق احلفيد ،9وزاد :إن تقييده عنه على املدونة أحسن تقاييده».
وقـال ابــن اخلطيـب القســنطيين« :وهـو الــذي مجـع تقييــد املدونـة علــى الفقيـه أيب احلســن الصـرري .وهــو
ط يده.0»..
اآلن حمبَس بفاس خب ّ
) )0كذا يف النسخة املعتمدة من كتاب "التعريف بان خلدون" باجليم ،وهلا وجه ،وقد يكون الصواب «محلته» باحلاء
املهملة ،أي يف محلة أيب احلسن املريين على تونس .ويف " نيل االبتهاج "  « :فقدم السطي معه (أي مع
السلطان) تونس».
) )2يف الطبعة املعتمدة من "التعريف بابن خلدون"« :من بينها» ،والتصويب من طبعة "نيل االبتهاج".
) )3كتاب "التبصرة" أليب احلسن اللخمي ،ديوان كبري يف الفقه .وهو تعليق على مدونة سحنون .طبع حمققا بقطر.
) )1ينظر "التعريف بابن خلدون" .32 -30 :
)" )2التعريف بابن خلدون" 32 :؛ و"نيل االبتهاج" 63/2؛ و"شجرة النور"  ،220 :رقم .712 :وقارن بـ "جذوة
االقتباس" .229/0
) )6قارن بطبعة "شجرة النور"  ،202 :رقم ،727 :وص  ،220رقم.711 :
) )7يف "لقط الفرائد" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" (ص ،)213 :و "جذوة االقتباس" البن القاضي
( ،)120/2و"وفيات الونشريسي" (ص ،)009 :و"شجرة النور" (ص« :)220 :أبو فارس» ،واملثبت من
الرجل ابنَه البكر باسم
"أنس الفقري" و"نيل االبتهاج" ،وهو األشبه بالصواب؛ أل ّن من عادة العرب أن يس عمي
ُ
أبيه .واهلل أعلم.
)" )1وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات".009 :
) )9عامل كبري من تلمسان ،وجدُّه كذلك من كبار العلماء .وقد كان آية يف احلفظ .تويف سنة 112هـ .تنظر ترمجته يف
"نيل االبتهاج" .011 -070/2
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وكان السلطان أبو احلسن املريين ُجيلُّه كثريا .2وله فتاوى منقولة يف املعيار.3
كانت وفاته بفاس سنة مخسني وسبعمائة (721هـ).1
 -9أبو الضياء مصراح بن محم بن عر اهلل اليمصوت « 2الفقيه الصاحل».6
درس مبدرسـة أيب احلسـن املـريين بفـاس،
قال أمحد بابا التنبكيت« :كان ..حافظا نوازليا .وهـو أول مـن ّ
فنُسبت إليه ،..7وتفقه على أيب احلسن الصرري ،وغريه».1
وله فتاوى ،نقل الونشريسي بعضها يف املعيار.9
تويف سنة مخسني وسبعمائة (721هـ).01
 -01أبــو الرركــات ابــن الحــاا :عمــاد ال ـ دن محمـ بــن محمـ بــن لب ـراهيم الرمفيقـ  .00قاضــي

اجلماعة .02يتصل نسبه «حبارثة بن العباس بن مرداس ،صاحب رسول اهلل .03»..

( )0ينظر "أنس الفقري وعز احلقري" .60 :
) )2السابق؛ و"جذوة االقتباس" 120/2 :؛ و"نيل االبتهاج" .297/0
) )3ينظر "املعيار" .111/03
( )1ينظر "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات"  .009 :وانظر فيه أيضا "لقط الفرائد" البن
القاضي ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" 213 :؛ و"جذوة االقتباس" البن القاضي كذلك .120/2
) )2يف أكثر املصادر واملراجع «اليالصويت» ،وهو خطأ حنوا وتارخيا .وأبعد من ذلك ما جاء يف بعض املصادر واملراجع
من تقدمي الصاد على الالم «الياصلويت»  .ويف طبعة "جذوة االقتباس" ُكتبت الكلمة مرة بتقدمي الالم ،ومرة
بتأخريها ،مع إثبات ألف املد يف املوضعني .وقد سبق أ ْن بينا أ ّن هناك بشمال املررب أسرة تسمى« :األسرة
اليلصوتية» ،وينتسب إليها مجع من العلماء ،منهم أبو احلسن الصرري ،وعاملنا هذا.
ُ
( )6ينظر "املعيار" .130/2
) )7قال ابن القاضي« :وإليه تنسب املدرسة املصباحية» .ينظر "لقط الفرائد" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" :
213؛ و"جذوة االقتباس" .336/0
)" )1نيل االبتهاج"  ،316/2رقم.722 :
) )9ينظر "املعيار" .122/03
) )01ينظر "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات"  .009 :وينظر فيه "لقط الفرائد" .213 :
) )00البلفيقي :نسبة إىل بلفيق ( ،)Belfiqوهي بلدة من بالد والية أملرية .ينظر "اإلحاطة" مع هامشه 013/2؛
و"التعريف بابن خلدون" مع هامشه.60 :
) )02ينظر "نفح الطيب" .390/7
)" )03اإلحاطة" .013/2
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عرفه تلميذه لسـان الـدين ابـن اخلطيـب فم َّـد يف تعريفـه الـنّـ َفس ،فتحـ ّدث عـن جمـده وجمـد سـلفه ،وب ّـني
َّ
صــف رحلتَــه
قيمتــه العلميــة ،وذ َكــر مــن أحوالــه مــا يـ ّ
وو َ
ـدل علــى أنــه كــان مــن الصــلحاء الزهــاد املتعففــنيَ ،
وطلبَه العلم.0..
فصــله ابــن اخلطيــب فقــال ..« :شــيخنا ..أبــو الربكــات حممــد بــن حممــد بــن
وخلـّـص ابــن خلــدون مــا ّ
إبراهيم بن احلاج البلفيقي ،من أهل أملرية ،شـيخ احملـ ّدثني والفقهـاء واألدبـاء والصـوفية واخلطبـاء باألنـدلس،
فم ْن دوهنم».2
وسيد أهل العلم بإطالق ،واملتفنن يف أساليب املعارف وآداب الصحابة للملوك َ

السراج يف فهرسته :شيخنا الفقيه ،القاضي ،اخلطيب ،البليج ،األستاذ ،املقـرئ ،العـامل،
وقال أبو زكريا ّ
الراوية ،املكثر ،احمل ّقق ،املتخلعق ،سليل العلماء ،ونتيجة الربرة األولياء.3..
احمل ّدث ،املسندّ ،
ُ
وقــال احلضــرمي يف مشــيخته :شــيخنا الفقيــه ،اجللي ــل ،األســتاذ ،القاضــي ،العــدل ،النزيــه ،اخلطي ــب،
البليج ،املتفنّن ،1العامل ،الصاحل ،الفاضل ،عماد الدين ،قاضي القضاة.2
ومن تآليفه" :املؤمتن على أنباء أبناء الزمن" .واعتمد عليه تلميذه ابن اخلطيب كثريا يف "اإلحاطة".
ـرت
أمــا أخــذه عــن أيب احلســن الصــرري فقــد ذكــر ذلــك يف كتابــه "امل ـؤمتن" يف ترمجتــه ،قــال ..« :حضـ ُ
جملس إقرائه.6»..
تويف سنة إحدى وسبعني وسبعمائة (770هـ) عن حنو تسعني سنة ،ختمينا.7
 -00أبــو عر ـ اهلل الرعين ـ  :محم ـ بــن ســعي بــن محم ـ  ،..األندلســي األصــل ،الفاســي املولــد
والقرار .عُرف بالرعيين وبالسراج.
قــال أبــو زكريــا الس ـراج يف فهرس ــته" :شــيخنا املســن ،الفقيــه ..الص ــاحل ،الفاضــل ،أبــو عبــد اهلل .ك ــان
فاضــال ،ديّنــا ،خـ ّـريا ،حســن اخلُلُــق ،متواضــعا ،مولعــا بالتقييــد والتصــنيف ،قـ َّـل مــا ت ـراه إالّ نــاظرا ،أو مقيّــدا

) )0ينظر "اإلحاطة" .017 -013/2
)" )2التعريف بابن خلدون" .60 :
)" )3نيل االبتهاج" .12/2
) )1يُنظر بعض ِمن ِشع ِره ونَثره يف "اإلحاطة" .069 -021/2
)" )2نيل االبتهاج" .12/2
) )6ينظر "اإلحاطة" .016/1
)" )7نيل االبتهاج" .17/2
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لفائدةُ ،مقـرت الـرزق ،صـابرا عليـه .تفقـه علـى أيب احلسـن الصـرري ،واحلـافظ عبـد الـرمحن اجلـزويل ،وأيب سـامل
اليزناسي.0"..

وروى عن حنو ستني شيخا من املشرق واملررب .ونسخ خبطّـه أزيـد مـن مائـة ومخسـني كتابـا .وألّـف يف
فنون عديدة.2
تويف بفاس سنة تسع (أو مثان) وسبعني وسبعمائة (779هـ).3
 -02اليَ ْحمـ ـ ي :الظ ــاهر م ــن ك ــالم اب ــن اخلطي ــب القس ــنطيين يف التعري ــف بعب ــد العزي ــز ب ــن حمم ــد
القــروي 1أنــه مــن طلبــة أيب احلســن الصــرري .قــال« :وهــو الــذي مجــع 2تقييــد املدونــة علــى الفقيــه أيب احلسـن
فج َمعــه رجــل مــن صــدور الطلبــة ،يقــال لــه
الصــرري ،وهــو اآلن حمــبس بفــاس خبـ ّ
ط يــده .و ّأمــا التقييــد الكبــري َ
اليَحمدي».6

خاتم::
نستخلص يف خامتة هذا البحث أن أبا احلسن الصرري أسهم بنصيب وافر يف ترسيخ املذهب
املالكي باملررب األقصى ،املسمى اآلن "اململكة املرربية" .وهو ِمن أبرز َمن َم َّهد الطريق ألن يكون
احلاضن -باقتدار -للمذهب املالكي بعد سقوط آخر معقل من معاقل اإلسالم باألندلس ،وهو
املررب
َ
مدينة غرناطة (سنة 179هـ) ،وبعد أن دخلت بالد تونس واملررب األوسط (اجلزائر حاليا) حتت حكم
اخلالفة العثمانية؛ فأضحى املررب قبلة لكبار علماء األندلس وتونس واجلزائر؛ فوجدوا مدرسة قائمة
البنيان ثابتة األركان؛ ف َق َّوْوها بوافر علمهم وواسع خربهتم؛ فبقيت قائمة شاخمة .حىت جاء االستعمار
املقيت ،فَـ َه َّد من أركاهنا ،وأضعف من بنياهنا ،ونال من اموخها .فلم تَـعُد ترري باالحتماء هبا ،وال
االنتساب إليها ..وعسى أن تعود يف قابل األيام إىل سابق عهدها ،وماضي جمدها ،لتنهض هبا األمة
املرربية ومعها األمة اإلسالمية من جديد ..وذلك ال يكون بالتمين ،وإمنا بإرادة سياسية شجاعة من
احلكام ،وجمهود وافر من أهل العلم وطلبته وأهل اخلري والفضل من املسلمني .وعسى أن تكون جملة
"املدونة" الرراء هبذا امللف ونظائره قد شاركت بنصيب لتحقيق اهلدف .وباهلل التوفيق.
( )0ينظر "نيل االبتهاج" .021/2
)" )2نيل االبتهاج" .020/2
) )3السابق؛ و"جذوة االقتباس" 236/0 :؛ و"شجرة النور"  ،236 :رقم.111 :
) )1قد تق ّدم احلديث عنه.
) )2أي عبد العزيز القروي.
)" )6أنس الفقري وعز احلقري"  .60 :واليحمدي :بفتح املثناة التحتية ،وسكون احلاء املهملة.
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ثرت أهم المصادر نالمراجع:
 أزه ــار الرد ــاض فـ ـ أخر ــار عي ــاض .أمح ــد ب ــن حمم ــد املق ــري التلمس ــاين (ت0110ه ــ) .طب ــع اللجن ــة
املشــرتكة لنشــر ال ـرتاث اإلســالمي بــني حكومــة اململكــة املرربيــة وحكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
0391هـ0971 -م.
 ألــف ســن :مــن الوفيــات ،يف ثالثــة كتــب :شــرف الطالــب يف أســىن املطالــب البــن اخلطيــب القســنطيين
(ت119ه ــ) ،ووفيــات الونشريس ــي (ت901ه ــ) ،ولق ــط الفرائــد مــن لفاظ ــة حقــق الفوائ ــد البــن القاض ــي
(ت0122هــ) .حتقيـق :حممـد حجـي .مطبوعـات دار املرـرب للتـأليف والرتمجـة والنشـر -الربــاط-0396 ،
0976م.
 الاسرقص ــا ألخر ــار دنل المغ ــرب األقصـ ـ  .أب ــو العب ــاس أمح ــد ب ــن خال ــد الناص ــري (ت0302هـ ــ).
حتقيق :جعفر الناصري وحممد الناصري .دار الكتاب -الدار البيضاء ،ط 0921هـ.
 ترصرة الحتام ف أصول األقضي :نمناهج األحتام .أبو الوفاء إبراهيم بن حممد بـن فرحـون املـالكي
(ت799ه ـ ــ) .دار الكتـ ــب العلميـ ــة -بـ ــريوت ،مصـ ــورة ع ــن املطبعـ ــة العـ ــامرة الشـ ــرفية مبصـ ــر ،ط  ،0سـ ــنة
0310هـ.
 ترتيـ ــب الم ـ ـ ار نتقردـ ــب المسـ ــاله لمعرفـ ــ :أعـ ــالم مـ ــذهب مالـ ــه .عي ــاض ب ــن موس ــى الس ــبيت
(ت211هـ) .ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املرربية.
 جامع القرندين :املسجد واجلامعة مبدينـة فـاس .عبـد اهلـادي التـازي .دار الكتـاب اللبنـاين -بـريوت ،ط
0972/0م.
 شــلرة النــور الزكيــ :فـ طرقــات المالتيــ .:حممــد بــن حممــد خملــوف (ت0361هــ) .دار الفكــر (دون
تاريخ).
 الـ ـ دراا الم ــذهب فـ ـ معرف ــ :أعي ــان الم ــذهب .أب ــو الوف ــاء إب ـراهيم ب ــن حمم ــد ب ــن فرح ــون املـ ـالكي
(ت799هـ) .دار الكتب العلمية -بريوت ط 0107/0هـ0996 -م.
 المعيار المعرب ناللـامع المغـرب عـن فرـانل أهـل لفردقيـ :ناأليـ لس نالمغـرب .أبـو العبـاس أمحـد
بـ ــن حييـ ــي الونشريسـ ــي (ت901ه ـ ــ) .خرجـ ــه جمموعـ ــة مـ ــن الفقهـ ــاء بإش ـ ـراف حممـ ــد حجـ ــي .دار الرـ ــرب
اإلسالمي ،نشر وزارة األوقاف املرربية ،ط 0110هـ0910 -م.
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 المعلم الوسيط .أخرجه مجاعة من العلماء .جممع اللرة العربية ،دار الدعوة (د .ت).
 الفتر السام ف تاردخ الفقـه اإلسـالم  .حممـد بـن احلسـن احلجـوي الثعـاليب (ت0376هــ) .مكتبـة
دار الرتاث -القاهرة ،ط 0396 /0هـ.
 طرقات الفقهاء .أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي (ت176هـ) .حتقيق :علي حممد عمـر .مكتبـة
الثقافة الدينية -مصر ،ط 0997 -0101 /0م.
 رنض :النِّسردن ف دنل :بن َمردن .أبو الوليد إمساعيل بن األمحر (ت117هـ) .باعتناء :األسـتاذ عبـد
الوهاب بنمنصور .املطبعة املالكية -الرباط ،ط 0312هـ0962 -م.

 جـ ــذنة الاقررـ ــا ف ـ ـ ذ ْكـ ــر َمـ ــن َحـ ــل مـ ــن األعـ ــالم م دنـ ــ :فـ ــا  .أمح ــد اب ــن القاض ــي املكناسـ ــي
(ت0122هـ) .دار منصور للطباعة والوراقة -الرباط ،ط 0971م.

 ييــل الابرهــاا برطردــز الـ دراا .أمحــد بابــا التنبكــيت (ت0136هــ) .حتقيــق :علــي عمــر .مكتبــة الثقافــة
الدينية -القاهرة .ط 0123/0هـ2111 -م.
 جن زهرة اآل ف بناء م دن :فا  .علي اجلزنائي .املطبعة امللكية -الرباط0317 ،هـ0967 -م.
 سموة األيفا نمحادثـ :األكيـا بمـن أقرـر مـن العممـاء نالصـمحاء بم دنـ :فـا  .حممـد بـن جعفـر
الكتاين (ت0312هـ) .الطبعة احلجرية.
 أيــس الفقيــر نعــز الحقيــر فـ الرعردــف بالشــيخ أبـ مـ دن نأصــحابه رضـ اهلل عــنهم .أبــو العبــاس
أمحــد بــن احلســني القســنطيين الشــهري بــابن قنفــذ (ت101ه ــ) .حتقيــق :أيب ســهل جنــاح عــوض صــيام .دار
املقطم -القاهرة .ط 0122/0هـ2112 -م.
 درة الحلـ ــال ف ـ ـ أسـ ــماء الرجـ ــال .أب ــو العب ــاس أمح ــد ب ــن حمم ــد املكناس ــي الش ــهري ب ــابن القاض ــي
(ت0122هـ) .حتقيق حممد األمحدي أبو النور .دار الرتاث -القاهرة ،واملكتبة العتيقة -تونس.
 يفح الطيب من غصن األي لس الرطيب نذكـر نزدرهـا لسـان الـ دن ابـن الخطيـب .أمحـد بـن حممـد
امل َّقــري التلمس ــاين (ت0110ه ــ) .حتقي ــق :حممــد حمي ــي ال ــدين عب ــد احلميــد .مطبع ــة الس ــعادة -مص ــر .ط
َ
0369/0هـ0919 -م.
 الرعردف بابن خم نن ف رحمره غربا شرقا .عبد الرمحن ابـن خلـدون (ت111هــ) .حتقيـق :حممـد بـن
تاويت الطنجي .جلنة التأليف والرتمجة والنشر -القاهرة .ط 0371هـ0920 -م.
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 اإلحاط :ف أخرار غرياط .:لسان الدين ابن اخلطيب .حتقيـق :حممـد عبـد اهلل عنـان .مكتبـة اخلـاجني-
القاهرة .ط 0393 /2هـ0973 -م.
 تاردخ ابن خم نن (كتاب العرب وديوان املبتـدأ واخلـرب يف أيـام العـرب والعجـم والرببـر ومـن عاصـرهم مـن
ذوي الســلطان األكــرب) .عبــد الــرمحن ابــن خلــدون (ت111هــ) .دار الفكــر ،ط 0111/2ه ـ0911 -م،
وطبعة دار الكتاب اللبناين0929 ،م.
 الحيــاة السياســي :نالاجرماعيــ :نالفتردــ :بشفشــانن نأحوازهــا خــالل القــرن العاشــر الهلــري .عبــد
القادر العافية .طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملررب0112 ،هـ0912 -م.
 دنحــ :الناشــر لمحاســن مــن كــان بــالمغرب مــن مشــادخ القــرن العاشــر .حممــد بــن عســكر احلســين
الشفشاوين .حتقيق :حممد حجي .دار املررب للتأليف والرتمجة والنشر -الرباط ،ط 0396هـ0976 -م.
 يصرة ال ُفقيِّر فـ الـرد عمـ أبـ الحسـن الصـغيِّر .حممـد بـن يوسـف السنوسـي (ت192هــ) .حتقيـق:
حسن حافظي علوي .دعوة احلق -املررب ،العدد  ،9سنة 0122هـ2112 -م.

الرازي (ت661هـ) .دار الكتب العلمية -بـريوت .ط 0116ه ـ-
 مخرار الصحاح .حممد بن أيب بكر ّ

0916م.

 حاشـي :الصـاني هبـامش الشـرح الصـرري علـى أقـرب املسـالك إىل مـذهب اإلمـام مالـك ،للـدردير .أمحـد
بن حممد الصاوي املالكي .دار املعارف -القاهرة.
 الـ ر النثيــر عمـ أجوبــ :أبـ الحســن الصــغير .إبـراهيم بــن هــالل السجلماســي (ت913هــ) .دراســة
وحتقي ــق :مب ــارك رخ ــيص .أطروح ــة بإش ــراف ال ــدكتور مجي ــل مب ــارك لني ــل دكت ــوراه الدول ــة م ــن كلي ــة الش ـريعة
بأكادير ،جامعة القرويني ،سنة 0121 -0123هـ2113 -2112 /م.
 الرقييـ عمـ الرهــذدب .أبــو احلســن علــي بــن عبــد احلــق الصــرري (ت709هــ) .دراســة وحتقيــق :طــارق
حمفــوظ حممــد الصــحاري .أطروحــة بإش ـراق الــدكتور حممــد الروكــي لنيــل الــدكتوراه مــن كليــة اآلداب بفــاس
سايس ،جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل ،سنة 0127 -0126هـ2116 -2112 /م.
 العالمــ :األددــب أبــو الحســن مصــراح الزرندمـ (1151 - 1193هــ) .عبــد القــادر العافيــة .دعــوة
احلق ،العدد  ،0السنة .20
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تعطير أهل الصفا

بترجمة اإلمام القاضي عياض وكتابه الشفا
الشيخ المح ث ال كرور أبو أسام :المصطف غايم الحسن
أسراذ الفقه نالح دث بلامع :محم األنل بوج ة -المغرب

مق م::
صعب نفسه على الدارسني
ال نبعد النجعة عن احلق  ،إن زعمنا أن القاضي عياض ـ رمحه اهلل ـ قد َّ

مبا حباه اهلل به من املشاركة التامة يف العلوم والفنون  .فإنك إن رأيته أديبا ناداك الفقه  (:ال ترلو ! فإن
يل فيه من احلظ أوفر نصيب ) ؛ وكذا إن فعلت مع احلديث ناداك التفسري مبا ناداك به الفقه ؛ و إن
فعلت مع التاريخ نادتك اللرة بذلك كذلك ...وهكذا .
فأين هو الدارس اجملد  ،املتبحر  ،الذي يقوم للرجل حبقه ،ويدور معه حيث دار يف مملكة املعارف ؟
ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء !...
لقد قيل يف اإلمام احلافظ عياض اليحصيب  ( :لوال عياض ملا ذكر املررب )...إهنا قولة إن دلت
على شيء  ،فإمنا تدل على هيمنة الرجل  ،وذيو صيته حىت غطى األفق على غريه من األعالم ؛ بسبب
ذيو مؤلفاته النافعة يف األمصار ...على رأسها كتاب «الشفا » الذي صاحبه اخلاص والعام  ،يف الرحل
واملقام ...
ورحم اهلل العالمة حممد بن تاويت الطنجي الذي قال  ( :واملشارقة من أهل العلم
واملراربة سواء يف اللهج حبمده واإلشادة مبآثره اخلالدة ) (.)1
وقال أيضا  (:وعياض! يف الشرق ،ويف الررب  ،ويف كل بلد من بالد اإلسالم  ،حق أن خيلد ذكره،
وأن ينشر فضله ؛ وحري أن تتساند حمافل العلم يف كل بقا األرض املسلمة على جالله وقدره)(. )2
( )0ـ املناهل  09 :ص .00
( )2ـ نفسه .02 :
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قمت  :وها هو العامل الرريب ـ أيضا ـ جيله ويعظمه ويعمل على دراسته ومؤلفاته؛ فنضيف آنئذ لقولة
الشيخ ا بن تاويت ( بقا األرض املسلمة ) ،قلت  :نضيف هلا ( :وغري املسلمة ) ؛ فيكون الرجل بذلك
عامليا ...
وعليه ،فإننا ال نزعم بأنه يف مقدورنا اإلتيان بسرية موسعة للرجل ،فقد حاوهلا من هم أهل لذلك ،
فلم حييطوا هبا ! ...فهذا ولده أبو عبد اهلل حممد  ،خيصص والده بكتاب مستقل مساه « :التعريف
بالقاضي عياض» ( ... )1وهذا شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين صاحب «نفح الطيب»
خيصصه مبؤلف واسع جدا مساه  « :أزهار الرياض يف أخبار عياض » (...)2وعنوانه دال على عدم
االستيعاب ؛ ألن األزهار ليست كل شيء يف الرياض  ،وإمنا فيها غريها ...
وسريا على هنج العلماء األعالم يف وقته  ،فقد قيد لنا عياض نفسه  ،سريته العلمية باقتضاب  ،يف
ف فيه أشياخه يف الرواية والدراية ،
َّعلُّ ِمي َّ ،
عر َ
كتابه املوسوم بـ « الرنية »  .وهي عبارة عن برناجمه التـ َ
وبني فيه ما أخذه عن كل واحد منهم  ،من املعارف والفنون والكتب ...
وأكثر من هذا  ،فقد تناولته أيدي الباحثني يف العصر احلاضر بالدرس والبحث مشرقا ومرربا ؛ بل،
وببالد الررب أيضا  .إذ قدمت حوله عدة دراسات دقيقة  ،ولكنها بأمجعها  ،مل حتط به خربا ...
* * *

أوال -ترمجة القاضي عياض -رمحه اهلل: -
 -1اسمه  ،نكنيره  ،نيسره :
امسه  :عياض  .وكنيته  :أبو الفضل  .ونسبه :عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن
عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن حممد بن عبد اهلل بن موسى بن عياض ( ، )3اليحصيب ،
ال عسبيت .

( )0ـ مطبو متداول .
( )2ـ مطبو متداول .
( )3ـ أزهار الرياض.21/0 :
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وبتتبعنا لسلسلة نسبه هذه  ،جند نسبه يرتفع إىل حيصب بن مالك بن يزيد  .وحيصب هذا  ،هو
أخو ذي أصبح  :احلارث بن مالك بن زيد  ،الذي ينتهي إليه نسب إمام دار اهلجرة مالك بن أنس
األصبحي أيضا ...
فهو إذن  ،يتصل باإلمام مالك بنسبني :
ـ األول  :نسب املذهب املالكي ؛ إذ يعد عياض من أبرز أعالمه واخلادمني له باملررب مبؤلفاته
القيمة فيه ؛ على رأسها كتاب  « :ترتيب املدارك و تقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك » (، )1
وكتاب  « :التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة»(. )2
ـ والثاين  :النسب الدموي  ...وهو االنتساب إىل حيصب  ،بطن من قبيلة محري من عرب اليمن .
* * *

 -1مول ه نيشأته :
ولد مرتمجنا بسبتة يف منتصف شعبان سنة ستة وسبعني وأربعمائة (  176هـ )  ،ونشأ هبا ( على
عفة وصيانة  ،مرضي اخلالل  ،حممود األقوال واألفعال  ،موصوفا بالنبل والفهم واحلذق  .طالبا للعلم
حريصا عليه  ،جمتهدا فيه  ،معظما عند األشياخ من أهل العلم ،كثري اجملالسة هلم  ،واالختالف إىل
جمالسهم  ،إىل أن بر يف زمانه  ،وساد مجلة أقرانه  ،وبلج من التفنن يف فنون العلم ما هو معلوم ؛ فكان
من حفاظ كتاب اهلل تعاىل  ،والقيام عليه  ،ال يرتك التالوة له على كل حال  ،مع القراءة احلسنة
املستعذبة ...واحلظ الوافر من تفسريه  ،والقيام على معانيه وإعرابه وشواهده  ،وأحكامه  ،ومجيع أنوا
علومه )(. )3
وال غرو ! فإنه قد ولد يف بيت علم وجاه وترعر فيه  ،فأسرته من جهة األب كانت ثرية  ،وأسرته
من جهة األم كانت عاملة  ،إذ إن أمه هي من عائلة ابن جوزي الكليب املشهورة باألندلس بالعلم  ،واليت

( )0ـ مطبو متداول .
( )2ـ خمطوط  .أهيئه ـ اآلن  ،للطبع  .وفق اهلل تعاىل إىل ذلك .
( )3ـ التعريف بالقاضي عياض . 1 :
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منها أبو القاسم بن جوزي ( 693هـ 710 /هـ ) صاحب « التسهيل لعلوم التنزيل »  ،و« القوانني
الفقهية »  :الكتاب املشهور املتداول ،...وغريه من األعالم.
وجنده ينتسب من حيث البلد إىل سبتة  ،بلدة يف املررب األقصى تقع على البحر األبيض املتوسط،
هبا مولده ونشأته  .وقد هيأها موقعها اجلررايف ألن تكون قاعدة العلم ،بسبب الواردين عليها والصادرين
من علماء األندلس واملررب  ،واألدباء  ،واألعيان  ،والصاحلني  ...قال ابن األبار  ( :استقر أجداده يف
القدمي حبمة بسطه  ،مث انتقلوا منها إىل فاس  ،مث إىل سبتة  ،هبا ولد هو ومسع من مشيختها وتفقه

ببعضهم )(... )1
* * *

 -4مواهره نعممه :
لقد شهدت املصادر املرتمجة له حبدة ذكائه ومؤهالته العقلية ؛ إذ مل يفتأ أن يرادر بلدته سبتة إال
وقد أتى على ما كان هبا من العلوم واملعارف  ،والتهم ما كان متداوال هبا من الكتب على اختالف
موضوعاهتا  ،فانتز بسعيه ذاك  ،شهرته اخلالدة على مر الزمان  ،دون أن حيابيه هبا أحد .
ففي بلده حفظ القرآن بقراءاته السبع بطرقها املختلفة  ،وقرأ اللرة العربية متنها وأدهبا يف كتب منها
 « :الفصيح » لثعلب  ،و« األمايل » للقايل  ،و« الكامل » للمربد  ،و« أدب الكاتب » البن
الزبَيدي ،
قتيبة  ،وقرأ قواعد العربية يف  :متوهنا  « :اجلمل » للزجاجي  ،و« الواضح » أليب بكر ُّ
و«املقتضب » للمربد  ،و« اإليضاح » للفارسي  ،و« شرح اجلمل » البن فضال ...
ق ال شيخنا العالمة سيدي عبد اهلل كنون ـ رمحه اهلل ـ  ( :ويذكر املرتمجون له من مشاركته يف خمتلف
العلوم كالنحو  ،واللرة  ،واألدب  ،والتاريخ  ،والرتاجم  ،وكالم العرب وأيامهم  ،وأنساهبم  .ما جعل منه
عاملا موسوعيا ذا با طويل وعارضة قوية يف سائر املعارف اإلنسانية )(. )2

( )0ـ املعجم يف أصحاب الصديف .316:
( )2ـ مقال  « :القاضي عياض أديبا » منشور مبجلة املناهل  09 :س  0911ص .11 - 17
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يقول شيخه أبو حممد بن عتاب يف حقه  ( :ملا رأيت ما هو عليه الفقيه أبو الفضل املذكور ـ حفظه
اهلل ـ من الفضل  ،واخلري  ،والديانة  ،والفهم  ،والعلم  ،وأخذ من كل العلوم بأوفر نصيب  ،أجزت له
مجيع ما رويته )(. )1
* * *

 -3عقي ته :
الناظر يف كتاب « :الشفا » يلمس بوضوح احتجاج عياض فيه املتكرر بآراء الباقالين وابن فورك
واجلويين واإلمام األشعري  .ويلمس فيه أيضا  ،مناقشته العميقة للمعتزلة والفرق االعتقادية على اختالف
مذاهبها  ،وللفالسفة ؛ و كل هذا يدل داللة قطعية على أنه كان أشعري العقيدة كباقي أئمة املالكية
وأمييهم يف بلده سبتة وباقي أحناء الررب اإلسالمي ...
يقول ابن عاشر يف « املرشد املعني » :
وبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالعون مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اهلل اجمليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف نظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات لألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
يف عق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعري وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ويف طريقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اجلنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالك
كما أن ذلك يقنع الدارس باعتناق القاضي عقيدة األشعري عن وعي وتبصر ودراية وخربة واسعة
باملذاهب االعتقادية األخرى و آراء أصحاهبا ...
* * *

 -5مذهره الفقه :
سبق وأن أشرنا إىل أن عياضا ينسب إىل اإلمام مالك من جهتني :جهة املذهب وجهة الدم ؛
فالقاضي عياض  ،هو أحد أئمة املذهب املالكي اجملتهدين املؤلفني فيه ويف رجاله  ،وناهيك بكتابه «
ترتيب املدارك » الذي حشاه علما وفوائد تتعلق باملذهب وبصاحبه  ،ومبن تتلمذ عليه ومبن سار على
هنجهم طبقة بعد طبقة مرربا ومشرقا .

( )0ـ التعريف . 017 :
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كما أن كتابه « التنبيهات املستنبطة » يعد من أمهات كتب املذهب  ،فإن عليه املعول يف حل
ألفاظ مدونة س حنون  ،وحل مشكالهتا  ،وتقرير رواياهتا  ،ويعلم ذلك كل من طالع كتب الفقه املالكي
من شروحات  ،فإنه جيد فيها مثل قوهلم  ( :قال عياض يف التنبيهات  ، )..ومثل  ( :جاء يف التنبيهات
... ، )..
لقد كان القاضي ـ رمحه اهلل ـ من أكثر علماء الررب اإلسالمي معرفة بدقائق املذهب املالكي يف
وقته  ،ومن أقدرهم على مقارعة املخالفني له باحلجة الدامرة والدليل القوي  ...وال غرو ! فهو فيه من
األعالم الذين يرجع إليهم يف الفتوى و القضاء  ،ويف احلسم يف النوازل...
* * *
-6رحمره نشيوخه :

أ) ـ رحمره :
مل يكتف القاضي عياض بعلم بلدته س بتة  ،فشد الرحل إىل األندلس ؛ سريا على سنن ذوي اهلمم
العالية الشرهني يف طلب العلم ؛ سنة سبع ومخسمائة ( 217هـ ) لالستزادة من العلم  ،وللتأكد من
سالمة املنهج النقلي ومن كماله لديه  ،وذلك بتصحيح متونه اليت رواها ببلدته عن أشياخه  ،والبحث
عن أصوهلا  ،ووصل أسانيده بأصحاهبا  ،والبحث عن أصحها عالية ونازلة واملقابلة عليها ؛ ألهنا ال
تكون حجة إال بذلك  .وهذا واضح متام الوضوح يف مؤلفاته ؛ فهو مل يكتف برواية منت واحد عن شيخ
واحد ؛ بل جنده يرويه عن كل من علمه يروي ذلك املنت أين ما حل وارحتل  .ومطالع كتابه « الرنية »
يلمس ذلك بوضوح تام  ...وإىل جانب هذا رحل ـ أيضا ـ من أجل استكمال طرائق التفكري لديه
وإقامتها على أسس وقواعد ثابتة  ،فبعد ما سلم له املنهج النقلي  ،أراد مقابلة أفكار أشياخه ووزهنا مبا
تعلمه يف بلده من أفكار  ،إذ بذلك حتصل امللكة  ،ويستقيم املنهج  ،ويتحقق للرجل االنفراد باألصح
منها واألصلح.
وقد توجت هذه الرحلة بلقاء مشايخ كبار كانوا قبلة الواردين من العلماء والطلبة ،وانتز منهم
حتليات كان أحق هبا  ،من ذلك قول أيب حممد ابن جعفر  ( :ما وصل إلينا من املررب أنبل من

عياض)(.)1
( )0ـ التعريف . 016 :
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وقال فيه ابن األبار ( :كان ال يدرك شأوه  ،وال يبلج مداه يف العناية بصناعة احلديث  ،وتقييد
اآلثار  ،وخدمة العلم مع حسن التفنن فيه  ،والتصرف الكامل يف فهم معانيه  ،إىل اضطالعه باآلداب
وحتققه بالنظم والنثر  ،ومهارته يف الفقه ومشاركته يف اللرة العربية  .وباجلملة فكان مجال العصر ومفخرة
األفق  ،وينبو املعرفة  ،ومعدن اإلفادة  ،وإذا عدت رجاالت املررب فضال عن األندلس حسب فيهم

صدرا )(... )1

***
ب) ـ شيوخه :
ملا عاد أبو الفضل إىل بلدته احملبوبة لديه " سبتة " عام مثان ومخسمائة ( 211هـ )  ،مبلء عيبته علما
ومعارف من أشياخه باألندلس  ،أفادنا بربناجمه التَّـ َعلُّ ِمي  ،عرض فيه تراجم مشاخيه والكتب اليت قرأها

عليهم  ،وما أخذه عنهم مساعا وما أخذه قراءة  ،وما أخذه بينهما  ،وما كان من ذلك إجازة أو مناولة
 ...وذلك يف كتابه املفيد « الرنية »  ،وقد ترج فيه لبعض شيوخه ال كلهم ! بلج عددهم مثانية وتسعني
شيخا( .) 91
قال ولده  ( :وترك مجاعة ممن لقيهم وذاكرهم وحضر جمالس نظرهم من الفقهاء والرواة ممن مل حيمل
عنهم اقتصارا على ما ذكره  ،وفيه كفاية )(. )2
وحنن نقتصر يف هذه العجالة ،غري املوفية ،بذكر تسعة من أشياخه لنربهن هبم فقط على سعة اطال
القاضي وسعيه يف استقصاء ما عند شيوخه من العلوم واملعارف واملرويات ...وهؤالء هم :
 1ـ األديب أبو بكر حممد عبد اهلل بن الرباء اجلزيري ( تـ 211هـ )  .قرأ عليه كتاب «الكامل » للمربد
 ،وأخذ عنه علم النحو .
 1ـ الشيخ أبو علي احلسني بن علي بن طريف  ،النحوي  ،التاهريت (تـ  210هـ)
درس علي يده كثريا من كتب األدب واللرة والنحو  ،منها :

( )0ـ املعجم يف أصحاب الصديف. 311 -317 :
( )2ـ نفسه .
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« مجل الزجاجي »  ،و« الواضح » للزبيدي  ،و« الكايف » للنحاس  ،وطرفا من « مقتضب املربد » ،
ومن « أدب الكاتب » البن قتيبة  ،وكتاب « املشكل » البن فورك ...
 4ـ األستاذ أبو احلسن علي بن حممد بن ُدري األنصاري ( تـ  221هـ )  .أحد مشايخ املقرئني والنحاة
باألندلس  .قرأ عليه القاضي كتابه يف خمارج احلروف .

 3ـ الفقيه القاضي أبو عبد اهلل حممد بن عيس بن حسني التميمي ( تـ  212هـ ) ،الزمه كثريا للمناظرة
يف « املدونة » و« املوطأ » ومسا املصنفات  .قال عياض  ( :فقرأت ومسعت عليه بقراءة غريي كثريا ،
وأجازين مجيع مروياته )  .ومن تلك املصنفات اليت مسعها منه :
ـ موطأ اإلمام مالك ( ط ).
ـ اجلامع املسند الصحيح للبخاري ( ط).
ـ املسند الصحيح ملسلم (ط ).
ـ السنن أليب داود السجستاين ( ط).
ـ شرح غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم ( ط ).
ـ كتاب « إصالح الرلط على أيب عبيد » البن قتيبة .
ـ كتاب غريب احلديث حلمد اخلطايب البسيت ( ط) .
ـ كتاب الطبقات ملسلم بن احلجاج .
ـ كتاب الضعفاء واملرتوكني للنسائي(ط ).
ـ كتاب الطبقات للنسائي أيضا.
ـ الكتب املدونة ( ط ).
ـ امللخص ملسند املوطأ للقابسي (ط ).
ـ التقصي ملسند املوطأ البن عبد الرب ( ط ) .
ـ مسند املوطأ أليب القاسم اجلوهري ( ط) .
ـ الرسالة أليب حممد بن أيب زيد القريواين ( ط ).
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 5ـ األديب الراوية أبو عبد اهلل حممد بن سليمان النفزي املعروف بـ( ابن أخت غامن ) املالقي ( تـ
222هـ ) .
كان ـ رمحه اهلل ـ من شيوخ أهل األدب والنحو والرواية ومجع الكتب  .أخذ عنه الناس هذين العلمني
كثريا ودرسهما عمره برري أجر  ،ومسع منه كتب احلديث  ،وكتب الرريب ،ومحل عنه مجلة من املشايخ
النبالء لعلو سنده ومعرفته .
قرأ عليه القاضي عياض يف منزله بقرطبة :
ـ كتاب « الكامل » للمربد ( ط ) .
ـ كتاب « إصالح املنطق » البن السكيت ( ط ).
ـ كتاب « اهلداية يف القراءات السبع » للمهدوي .
ـ كتاب « الزاهر » لألنباري ( ط ) .
ـ كتاب « األمايل » للقايل ( ط ).
للزبيدي (ط ).
ـ كتاب « خمتصر العني » ُّ
ـ كتاب « احلماسة » أليب الفتوح اجلرجاين .
 6ـ القاضي أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن أمحد املعافري املعروف بـ ( ابن العريب )( تـ
213هـ) .أخذ عنه القاضي عياض :
ـ املؤتلف واملختلف للدارقطين ( ط ).
ـ اإلكمال يف املؤتلف واملختلف البن ماكوال( ط) .
وغريها من الكتب واملعارف .
 3ـ القاضي الشهيد أبو علي احلسني بن حممد بن فريُّه بن حيون  ،الصديف  ،املعروف بـ ( َّ
سكرة ) ،

أحد األعالم  ،إمام من أئمة احلديث باألندلس  .له رحلة لقي فيها كبار العلماء باملشرق  :احلبال ،
واخللعي  ،وابن مشرف  ،و الطربي  ،واملكي  ،وأبا بكر الطرطوشي ( تـ 201هـ ) .مسع منه القاضي :
ـ الصحيحني ( ط ) .
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ـ جامع الرتمذي ( ط ) .
ـ امائل الرتمذي( ط ) .
ـ رياضة املتعلمني أليب نعيم األصبهاين .
ـ الناسخ والنسوخ هلبة اهلل سالمة بن نصر البردادي .
ـ االستدراكات على البخاري ومسلم للدارقطين ( ط ) .
ـ اإللزامات للدارقطين له ( ط ).
ـ أوهام احلاكم يف املدخل لعبد الرين بن سعيد .
ـ اإلشارة للباجي ( ط ) .
ـ آداب الصحبة أليب عبد الرمحن السلمي .
ـ أسامي شيوخ البخاري البن عدي ( ط ).
ـ اجلرح والتعديل للباجي ( ط ) .
ـ العلل للدارقطين ( ط ).
ـ تلقني املبتدئ لعبد الوهاب بن نصر القاضي ( ط ).
ـ اهلداية واإلرشاد للكالباذي ( ط).
ـ التاريخ الكبري للبخاري .
ـ جزء فيه خطبة عائشة .
 8ـ أبو علي احلسني بن حممد بن أمحد الرساين املعروف بـ ( اجلياين ) شيخ األندلس يف وقته  ،وقبلة
طلبة العلم ؛ احلافظ الضابط املتقن النسابة صاحب التآليف املفيدة منها كتابه املوسوم بـ« تقييد املهمل
ومتييز املشكل » ( تـ  191هـ ) .
أخذ عنه القاضي فهرسته إجازة ومجيع مروياته ومؤلفاته .
 9ـ الفقيه أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن عتاب بن حمسن اجلذامي  ،بقية املشايخ بقرطبة  ،ومسنهم
ومقدم مفتيهم  ،وأثري مسنديهم يف وقته  .أخذ عن األئمة الكبار منه والده  ،وأبو عمر احلذاء  ،وابن
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عبد الرب  ،وابن مريث  ،والسفاقسي  ،وابن حيان  ...له كتاب كبري يف الرقائق موسوم بـ « شفاء
الصدور » ( تـ 221هـ ) .
أخذ عنه القاضي عياض ما بني قراءة ومسا و مناولة :
ـ صحيح البخاري (ط )
ـ امللخص للقابسي ( ط )
ـ املدونة( ط )
ـ املختلطة .
ـ املوطأ رواية حيىي بن حيىي الليثي ( ط )  ،ورواية حيىي بن بكري املصري .
ـ الناسخ والنسوخ أليب حممد مكي بن أيب طال املقرئ .
ـ السنن للنسائي( ط ).
ـ جامع عبد اهلل بن وهب .
ـ طبقات علماء األندلس البن الفرضي (ط ).
ـ عوايل السفاقسي .
ـ تفسري عبد الرزاق بن مهام .
ـ الفصوص لصاعد اللروي .
ـ فهرسة ابن عتاب
ـ فهرسة ابن عبد الرب .
ـ فهرسة أيب حممد مكي .
ـ فهرسة السفاقسي .
وانظر باقي مشيخته يف كتابه « الرنية » ويف كتاب ولده الذي خصه لرتمجته املوسوم بـ « التعريف
بالقاضي عياض » ...
* * *
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 -3تالمذته نمؤلفاته :
أ ـ تالمذته :
لقد فرض القاضي عياض نفسه على طلبة العلم عن جدارة واستحقاق  ،فصار قبلتهم
ومطلبهم ،فشدوا إليه املطايا من كل حدب وصوب  ،وجلسوا إليه  ،وحتلقوا حوله أينما حل وارحتل .
وهو أيضا  ،مل يشرله منصب القضاء والفتوى والشورى عن التدريس  ،فخلف لنا من التالميذ من صاروا
بعده أئمة األعالم وقبلة الوارد من الطالب  ،أذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر :
 1ـ ولده أبو عبد اهلل حممد بن القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السبيت  .قال ابن
األبار  ( :مسع من أبيه القاضي ومن ابن العريب

.)1()...

كان فقيها حمدثا مشهور العفاف والطهارة  ،عايل اهلمة متواضعا  ،ذا حظ وافر من األدب ومعرفة

التاريخ واألخبار  .ألف يف والده كتابا مساه  « :التعريف بالقاضي عياض » ( تـ  272هـ )(.)2
 1ـ أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن سعيد بن حريث بن عاصم بن مضاء اللخمي أبو جعفر
اجلياين القرطيب  ،أحد من فتحت به املائة السادسة من أفراد العلماء صاحب نظرية العامل يف النحو ،
املقرئ اجملود  ،احملدث املكثر  ،العارف باألصول  ،والكالم  ،والطب  ،واحلساب  ،واهلندسة  ،الكاتب
الرماك  ،وعبد احلق بن عطية  ،والقاضي عياض وخالئق ( تـ 292هـ ).
البار  ...أخذ عن ابن َّ
 4ـ أبو القاسم عبد الرحيم بن عيسى بن يوسف امللجوم  ،األزدي  ،الزهراين  ،الفاسي ينسب إىل
جده قاسم امللقب بـ( امللجوم ) للكنة بلسانه  .العلم الضابط من بيت علم ودين  ( .تـ 613هـ )(. )3
 3ـ أبو عبد اهلل حممد بن سعيد  ،األنصاري  ،الشريشي .الفقيه  ،احملدث  ،الراوية ( تـ 216هـ) .
مسع أبا الفضل عياض  ،واختص به  ،والزمه كثريا  ،وكتب له أيام قضائه بررناطة وغريها .

( )0ـ التكملة . 670-677/2 :
( )2ـ صلة الصلة  ، 23-22/3 :الذيل والتكملة . 312-311/1:
( )3ـ صلة الصلة .230-231/3 :
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 5ـ أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن مسعود ابن بشكوال  ،األنصاري  ،القرطيب  ،احلافظ ،
املؤرخ الضابط  ،صاحب كتاب « الصلة » .كبري املسندين واملسلم له يف حفظ أخبار قرطبة  ،ومعرفة
رجاهلا  .قال ابن األبار  ( :له مخسني تأليفا يف أنوا خمتلفة )( )1؛ ( تـ 271هـ ).
 6ـ أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف يعرف بابن قرقول من أهل املرية  .اإلمام العامل الفقيه الفاضل
الرحلة احملدث الراوية  ،مؤلف كتاب « :مطالع األنوار على مشارق األنوار »( تـ  269هـ ).
 3ـ أبو جعفر  ،عبد الرمحن بن أمحد بن أمحد  ،األزدي  ،الررناطي  ،املعروف بـ ( ابن القصري ) .

من بيت علم وجاللة  .الفقيه  ،واألديب البار  ،الراوية الداري  ( .تـ  276هـ )(. )2
وغري هؤالء كثري ؛ إذ مل نتجه إىل استقصائهم يف هذه العجالة .

ب ـ مؤلفاته :
خلف لنا املرتجم له تراثا ضخما فيه من الفوائد والعوائد ماال حيصى  .وهذا الرتاث بلج حسب ما
أفادتنا به كتب الرتاجم و الطبقات  ،حوايل ثالثني مؤلفا ونيف أذكر منها :

ـ مؤلفاته ف الفقه نالقضاء :
 1 -1ـ أجوبة عن النوازل  (.ط بتحقيق أستاذنا حممد بنشريفة ).
 1 - 1ـ أجوبة القرطبيني ( مجعها ولده من بطائق أبيه ).
 4 - 4ـ اإلعالم حبدود قواعد اإلسالم ( ط ).
 3 - 3ـ سر السراة يف القضاة ( مفقود ).
 5 - 5ـ مطامح األفهام يف شرح األحكام .

( )0ـ التكملة .27-21/0 :
( )2ـ صلة الصلة .019 -011/3 :

86

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

 6 - 6ـ التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة و املختلطة ( خمطوط خبزائن املررب  ،وهو كتاب
نفيس  ،حيتاج إىل من خيرجه للناس يف حلة تليق به ) .
 3 - 3ـ نظم الربهان على صحة جزم اآلذان .
 8 - 8ـ مسألة األهل املشرتط بينهم التزاور ...
ـ مؤلفاته ف الح دث :
 1 - 9ـ اإلملا يف ضبط الرواية وتقييد السما ( طبع بتحقيق السيد أمحد صقر ) .
 1 -11ـ إكمال املعلم بفوائد مسلم ( كتاب أكمل فيه شرح شيخه اإلمام املازري لصحيح
مسلم املسمى بالعلم بفوائد مسلم  ،وقد طبع بتحقيق الدكتور حيىي إمساعيل يف (  1جملدات ).
 4 - 11ـ برية الرائد ملا تضمنه حديث أم زر من الفوائد ( وهو أنفع وأوسع شرح حلديث أم زر
 .وقد ط بتحقيق أستاذنا  .د .صالح الدين اإلدليب وآخران ).
 3 - 11ـ مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( من مؤلفاته النافعة جدا  ،درس فيه مصادر السنة
الصحيحة الثالثة  :املوطأ والبخاري ومسلم  .والكتاب مطبو طبعات  ،إال أنه يف حاجة إىل إخراج
جديد يليق مبقامه  .منه طبعة وزارة األوقاف املرربية يف جزأين  ،وهي غري تامة ) ...
ـ مؤلفاته ف العقي ة :
 1 – 14ـ كتاب « العقيدة »  :ذكر له هذا الكتاب يف أكثر من مصدر  ،وذهب العالمة ابن
تاويت الطنجي ـ رمحه اهلل ـ إىل أنه هو كتاب « اإلعالم حبدود قواعد اإلسالم » .
 1 - 13ـ السيف املسلول على من سب أصحاب الرسول ( مفقود ) ...
ـ مؤلفاته ف الرراجم ن الراردخ :
 1 - 15ـ أخبار القرطبيني ( عرف فيه بأعالم قرطبة ،وهو اآلن مفقود ) .
 1 - 16ـ تاريخ املرابطني ( مفقود ).
 4 - 13ـ الفنون الستة يف أخبار سبتة ( مفقود ) .
 3 - 18ـ الرنية ( هو برناجمه التعلمي وفيه أمساء شيوخه )( ط) .
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 5 – 19ـ املعجم يف ذكر أيب على الصديف و أخباره و شيوخه و أخبارهم .ترجم فيه ملائة وستني
شيخا من شيوخ أيب علي ( ( )1مفقود ) .
 6 - 11ـ العيون الستة يف أخبار سبتة ( هكذا جاء يف املصادر ولعله حتريف لكتابه الفنون الستة
أو العكس ويف نظري مها كتاب واحد ).
 3 – 11ـ ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك (مطبو متداول)...
ـ مؤلفاته ف السيرة :
 1 - 11ـ اختصار شرف املصطفى أليب سعيد عبد امللك بن حممد الواعظ النيسابوري ( تـ
116هـ )( مفقود ) .
 1 - 14ـ الشفا بتعريف حقوق املصطفى  (.وهو الذي خصصناه هبذا البحث )...
ـ مؤلفاته ف األدب :
 1 - 13ـ غنية الكاتب وبرية الطالب يف الصدور و الرتسل ( مفقود ).
 1 - 15ـ سؤاالت و ترسل( مفقود ) .
 4 - 16ـ غريب الشهاب ( مفقود ).
ـ مؤلفاته ف أمور مرفرق: :
 1 - 13ـ ديوان خطبه ( مفقود ) .
 1 - 18ـ األجوبة احملربة عن املسائل املتخرية( مفقود ).
 4 - 19ـ املقاصد احلسان فيما يلزم اإلنسان( مفقود )...
* * *
( )0ـ انظر  :تذكرة احلفاظ للذهيب .0312/1 :
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8ـ تاردخ نفاته :
التحق عياض بالرفيق األعلى  ،بعد عمر حافل بالعطاء  ،يف ليلة اجلمعة  ،نصف الليلة التاسعة
من مجادى اآلخرة  ،عام أربعة وأربعني ومخسمائة (  211هـ )  .مبراكش  ،وقربه هبا يزار إىل اآلن  .وهو
أحد الرجال السبعة املتربك هبم ؛ وهلذا ترمجه اليفرين يف كتابه  « :درة احلجال يف سبعة رجال » ،وأبو
الفتح حممد أمان يف كتابه « بلوغ اآلمال يف ذكر مناقب السادات سبعة رجال ».
* * *

9ـ أقوال العمماء فيه :
احلق أن العلماء مرربا ومشرقا قد أطبقوا على الثناء عليه  ،والتنويه به  ،و ما كان هلم هذا االتفاق
على تعديله لوال ذيو خربه  ،وانتشار فضله يف اآلفاق  ،وهلج أهل بلده بذكره والثناء عليه حىت استوى
يف ذلك العوام واخلواص  ،والتالميذ والشيوخ ؛ فهذا شيخه ابن محدين يقـول
فيه  ( :وحقي يا أبا الفضل إن كنت تركت باملررب مثلك ) ( . )1ومثل هذا كثري  ،ولو قصدنا

اإلسهاب فيه ملا أحطنا به  ،إذ ال سبيل إىل حصر ثناء الناس على هذا اإلمام كما قال املقري يف

أزهاره(. )2
وباجلملة فهو  :علم املررب الذي تذكر مفاخره وتعرب  ،حىت قيل  (:لوال عياض ملا ذكر
املررب)(.)3
* * *

( )0ـ التعريف .016 :
( )2ـ أزهار الرياض . 79 /2 :
( )3ـ فهرس الفهارس .111/2:
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ثانيا :كتاب « الشفا بتعريف حقوق املصطفى »
من مؤلفات القاضي عياض النفيسة الذائعة الصيت يف اآلفاق  ،كتاب « الشفا »  ،وهو كتاب مل
ينازعه أحد يف االنفراد به  ،وال أنكروا مزية السبق إليه ؛ بل تشوف العامل والطالب والعامي للوقوف
عليه ،فلم يبق بيت إال وفيه نسخة منه  ...يقول املقري يف « أزهار الرياض » ( ( : )1أما ما كمل من
ِ
ضر ِ
ب ()2
تآليفه ـ رضوان اهلل عليه ـ فمنه كتاب « الشفا » الذي بلج فيه الراية القصوى  ،وكان فيه ل َ َ
اإلحسان مرتشفا َّ ،
وبذ فيه املؤلفني وأرىب  ،وحاز قصب السبق به دوهنم  ،وطار صيته شرقا وغربا  ،وقد
هلجت به اخلاصة والعامة  ،عجما وعربا ) .

( )0ـ . 270/1
( )2ـ الضرب  ،هو  :العسل األبيض الرليظ  .يقال  :استضرب العسل  :غلظ .
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لقد رزق هذا الكتاب القبول من اهلل تعاىل  ،فتلقاه الناس باإلكبار واإلجالل منذ عصر مؤلفه إىل
اآلن ؛ فباإلضافة إىل نبل غايته وصدق نية صاحبه وإخالصه فيه يأيت دعاء شيخه أيب بكر بن العريب له

بالربكة حني أوقفه عليه ( )1؛ وهبذا نلمس بعض سر توايل عناية األئمة األعالم به موصولة مرتادفة !
ـ فمن ناسخ له تقربا به إىل اهلل وزلفى وابتراء ثواب العلم اجلسيم .
ـ ومن شارح ومعلق وراوية  ،ومصحح وضابط ومتقن ...
ـ ومن حافظ عن ظهر قلب ومستحضر .
ـ ومن مالزم لقراءته صباحا ومساء وهو عن ذلك ال يفرت ...
* * *

وبإمعان النظر وإنعامه يف عنوان كتاب « الشفا » ،نتساءل هل حقوق املصطفى  كانت جمهولة
إىل هذا احلد حىت حيتاج إىل من يعرف هبا ؟!
لقد قيل  :إن حنق شيخ اإلسالم على هذا الكتاب جاءه من هذه العبارة  ،فلم يتواب أن قال(:غال
هذا املررييب )  .وليته مل يفعل !
واحلق أن الكتاب وضع لذلك  ،فحقوق املصطفى  يف زمن املؤلف وقبله بقليل كادت أن تكون
جمهولة إال عند العلماء  ،وهم قلة  ،أما الباقي من الناس فقد توزعتهم األهواء طرائق قددا  ،يف وسط
اللجج واجلدال العقيم  ،ومبا اجتاح أفكار املسلمني من تيارات االحنراف وضالل العقائد الفاسدة الناشئة
عن الدعوة الفاطمية  ،والباطنية  ،وغريمها من الدعوات اإلحلادية األخرى اليت عمت البالد اإلسالمية
مشرقا ومرربا  .ويدرك هذا كل من أمل بتاريخ احلقبة يف العامل اإلسالمي .
فالشفا إذن  ،جاء شفاء من هذا الداء العضال بتعميق اإلميان بالنبوة يف النفوس  ،وتعريف
الناس بقدرها ؛ مناهضة من صاحبه لآلراء االعتزالية والقدرية واخلوارج والباطنية ؛ حسبما نلمسه من ثنايا
الكتاب ككل  ،ومن الفصل الذي خصه لبيان حكم من أضاف إىل اهلل ما ال يليق به عن طريق التأويل

( )0ـ أزهار الرياض .10/2 :
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واالجتهاد واخلطأ  .كما أننا نلمس من َع ْق ِدهِ فصال يف حكم من سب الرسول  ، أن هناك من جترأ
على ذلك ؛ فكان لزاما أن يعرفه حبق النبوة ومقدارها  ،ويبني له ما حكم املشر فيمن فعل ذلك.
وعليه  ،يكون قص د عياض من التأليف زيادة على ما عرب عنه يف مقدمته بقوله  ( :فإنك كررت
علي السؤال يف جممو يتضمن التعريف بقدر املصطفى عليه الصالة والسالم  ،وما جيب له من توقري
وإكرام  ،وما حكم من مل يوف واجب عظيم ذلك القدر  ،أو قصر يف حق منصبه اجلليل قالمة ظفر ،
وأن أمجع لك ما ألسالفنا وأئمتنا يف ذلك من مقال  ،وأبينه بتنزيل صور وأمثال )...اهـ .
قلت  :يكون قصده أيضا :
 0ـ رد االعتبار ملقام النبوة ومقام صاحبها عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم بالتعريف بقدرها عند
اهلل خالق األكوان ومكاهنا عنده .
2ـ مقاومة التيارات اجلارفة اليت محلتها الدعوة الفاطمية من ناحية والدعوة اإلحلادية من ناحية أخرى
 ،والدعوة الباطنية جبميع فرقها من ناحية ثالثة ...
 3ـ حماربة املهدوية اليت استفحل أمرها  ،وجعلت اإلمام املعصوم يف مقام النبوة مما جعل الناس يف
حرية كبرية حيتاجون معها ملن يعرفهم مبقام النبوة ؛ فكان الشفاء شفاء من ذلك ...
 1ـ إظهار مقام النبوة بكل مظاهر الكمال لتقاس عليه االفرتاءات واألكاذيب ؛ فيعرف احلق من
الباطل  ،ويبقى بالتايل للنبوة مقامها العايل بني الناس ...
هذا من حيث املفهوم  ،أما من حيث املنطوق فمن املقدمة املوجزة  ،املركزة اليت افتتح هبا القاضي
عياض كتابه هذا  ،نتلمس تعريفه وموضوعه وغايته منه قال ( :وجعلناه ألهل امللة امللبني لدعوته
املصدقني لنبوته ليكون تأكيدا حملبتهم له ومتمما ألعماهلم ).
لقد التزم القاضي عياض ـ رمحه اهلل ـ برتتيب كتابه وأبوابه وتقسيم ما قام به بتبويبه إىل فصول وفقر ،
وكان ال يكرر معلوماته ؛ بل حييل القارئ إىل املواضيع املطلوبة يف كتابه .
* * *
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ـ عناد :النا بتراب الشفا :
لقد كتب اهلل هلذا الكتاب من القبول والذيو ما مل يكن ملثله  ،وقد أبد فيه صاحبه كل اإلبدا ،
ومحله الناس عنه فطارت نسخه وانتشرت يف اآلفاق مشرقا ومرربا! وتنافس طلبة العلم يف روايته عن مؤلفه
وحرصوا على ربط أسانيدهم به  ،وعمل العلماء يف خمتلف األمصار على شرحه واختصاره ،ونظم درره.

أ ـ رناداته :
لقد أحصى شيخنا العالمة احملقق املدقق سيدي حممد بن عبد اهلادي املنوين احلسين ـ رمحه اهلل رمحة
واسعة ـ روايات « الشفا » يف حبثه القيم  ،املفيد  ( :كتاب الشفا خالل رواته ورواياته وخمطوطاته
األصلية ) يف اثنني وعشرين رواية ( . ) 22
ـ إحدى عشر رواية منها  ،كانت بالسما املباشر من املؤلف .
ـ تسعة منها أخذت منه إجازة .
ـ اثنان منها مل ينص يف تراجم أصحاهبا على طريقة التحمل ال بالسما وال باإلجازة وال برريمها من
طرق التحمل املعروفة عند أرباب هذا الشأن .
وحنن نذكر لك أيها املهتم أربع روايات منه  ،كتب هلا الذيو واالنتشار يف اآلفاق واتصلت
أسانيدها أكثر من غريها إىل اآلن  .وهذه الروايات األربع هي :
 1ـ رناد :أب عر اهلل محم بن حسن بن عطي :بن غاز األيصاري اللابري السرر

( تـ 591هـ = 1195م).

قرأ ابن غازي « الشفا » على مؤلفه مرتني  ،ومن أصله تفرعت عدة نسخ  ،منها نسخة علي بن
حممد فرج القيسي القيجاطي ( تـ666هـ ) اليت حررها وقابلها من جديد أبو زكريا حيىي السراج ( تـ
 850هـ )  .وهذه النسخة موجودة إىل اآلن وهلل احلمد ...
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 1ـ رناد :أب جعفر أحم بن عم بن حتم بن عر العزدز بن محم بن دوسف بن خمف بن
حتم القيس الحصار(ندقال :العطار ) الغرياط ( تـ  598هـ= 1211م ) عرف بابن حتم(.)1
وهذه الرواية انتشرت بتونس بوساطة :
ـ أيب حمم د عبد اهلل بن حممد بن أمحد التجاين صاحب الرحلة املشهورة ( تـ 858هـ ) وسنده إليها
يف مقدمة كتابه « الوفا ببيان فوائد الشفا »(خمطوط اخلزانة امللكية رقم .) 6516 :
ـ وأيب عبد اهلل حممد جابر الوادي آشي صاحب « الربنامج » املشهور ( تـ 867هـ =1338م ) .
اتصل هبذه الرواية من جهته بثالث طرق  .تنظر يف برناجمه ( . )2ومن إحدى هذه الطرق انتشر يف
اجلزائر بوساطة ابن مرزوق اخلطيب التلمساين ؛ ومن أخرى انتشر مبصر بوساطة احلافظ ابن حجر
العسقالين ( تـ 802هـ )(. )3
 3ـ رناد :أب عر اهلل محم بن عر اهلل بن محم بن عيس السرر الرميم ( تـ؟؟؟ ) .
من هذه الرواية انتشر الشفا باملشرق عن طريق الرحلة أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حسني الكناين
البلنسي املشهور بـ ( ابن جبري ) صاحب الرحلة املشهورة املطبوعة ( تـ 616هـ) ؛ إذ منه أخذها :
ـ الشيخ عبد العظيم املنذري صاحب كتاب الرتغيب والرتهيب ( تـ 606هـ )  .ومن طريقه رجعت
الرواية إىل املررب بوساطة اإلمام ابن غازي املكناسي( ()4تـ 725هـ) عن شيخه فخر الدين الديلمي .
ـ رشيد الدين العطار  :حيىي بن علي بن عبد اهلل بن مفرج القرشي األموي النابلسي مث املصري ( تـ
662هـ ).
ـ تاج الدين القسطالين  :أبو احلسن علي بن أمحد بن علي بن حممد القيسي املصري

مث املكي

(تـ 660هـ ) قال التقي الفاسي  ( :مسع ...مبصر من أيب احلسن بن جبري  :كتاب الشفا للقاضي عياض
 ،عن التميمي  ،إجازة عنه )( .)1ومن طريقه يسند الشيخ زكريا األنصاري ( تـ 921هـ ).

( )0ـ انظر ترمجته يف  :الذيل والتكملة  ( 312 -313/0:تر .رقم  ،) 317:ـ غاية النهاية ( /0 :تر  .رقم)316 :
( )2ـ . 206 -202
( )3ـ املعجم املفهرس  71 :رقم . 211 :
( )1ـ فهرسة ابن غازي .011 :
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ـ القاضي علم الدين حممد بن احلسني بن عتيق بن احلسني بن رشيق الربعي القاهري ( تـ

685هـ)( . )2ومن طريقه يسند احلافظ ابن حجر العسقالين عن شيخه أيب علي حممد بن أمحد بن
عبد العزيز شفاها (...)3
ـ احلسني بن احلسن بن إبراهيم اخلليلي الداري ( ت 611هـ) ومن طريقه رجعت رواية الشفا إىل
املررب من جديد بوساطة السراج بسنده إليها .
 4ـ رناد :أب زكردا دحي بن محم بن عم األيصاري السرر المعرنف بـ( الصائغ ) (تـ

 661هـ = 1214م ).

انتشرت هذه الرواية باملشرق بوساطة تلميذه أيب زكريا حيىي بن أمحد بن حممد بن تامتيت اللوايت

الفاسي ( تـ 679هـ )  .ومنه أخذها ابن سيد الكل الزبري بن علي األسواين مث املدين املقرئ( تـ
هـ)( . )4ومن طريقه أسند كل من :

868

ـ ابن مرزوق اخلطيب التلمساين ،والنويري علي بن أمحد بن عبد العزيز العقيلي املكي .
ـ أبو شبل الشمين عن املرغوشي باإلسكندرية عنه .
الس ُحويل حممد بن عمر بن علي اليمين مث املكي ( تـ 858هـ )( ، )5عنه وأخذها منه
ـ أبو الطيب ُّ
أيضا  ،أبو الفتوح يوسف بن حممد بن حممد َّ
الدالَ ِصي املصري املؤذن ( تـ 667هـ)( ، )6مساعا  .ومن

( )0ـ العقد الثمني . 239/2 :
( )2ـ ترمجته يف الوايف بالوفيات  ( 09/3:تر .رقم . ) 110 :
( )3ـ العجم املفهرس  ( 71 :رقم . ) 211
( )1ـ انظر  :ذيل التقييد  ( 233/0:تر .رقم ... ) 0111 :
( )2ـ انظر ترمجته يف  :إنباء الرمر  .269/2:و ذيل التقييد  (099/0:تر .رقم  . ) 372 :والسحويل نسبة إىل
السحول بالد باليمن .
( )6ـ انظر ترمجته يف  :ذيل التقييد  ، 329 /2 :وقد جعل وفاته يف سنة  619هـ ! وال يصح  .ولعله  719هـ ؛ ألنه
هو األنسب لشيخ احلافظ ابن حجر واألنسب لدالصي نفسه مع شيخه ابن تامتيت ؛ وإال كان االنقطا يف جهتني
من السند  ،وهذا ال خيفى على احلافظ ابن حجر  ،فتأمل .
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طريقه أسند احلافظ ابن حجر العسقالين ( )1عن شيخه  :ناصر الدين حممد بن عبد الرحيم
بن علي بن احلسن ابن الفرات احلنفي ( تـ 858هـ )( )2مساعا لكله.
* * *

سندنا إىل الشفا:
وهذا سند يتصل بالشفا من طريق العالمة سيدي عبد اجلبار الفجيجي ـ رمحه اهلل ـ من رواية ابن
غاز اجلابري السبيت ( الرواية األوىل يف هذه الروايات األربع ).
الس ُّكوين احلسين الفجيجي
قمت –صاحب هذا البحث( -أبو أسامة املصطفى بن عبد القادر غامن َّ

خادم العلم الشريف وطالبه  :أروي « الشفا » للقاضي عياض رواية تلميذه ابن غاز السبيت ( تـ
 071هـ ) باإلجازة العامة عن شيخي العالمة سيدي حممد املنوين الشريف احلسين وسيدي حممد
الشاذيل النيفر التونسي رمحهما اهلل كالمها عن الشيخ سيدي عبد احلي الكتاين صاحب « فهرس
الفهارس »  ،عن الشريف حممد الدمياطي  ،عن حممد احلضري الدمياطي  ،عن الشمس حممد سامل
احلنفي  ،عن حممد بن عبد اهلل املقرئ املدين  ،عن أيب عبد اهلل حممد الصرري بن عبد الرمحن الفاسي
صاحب « املنح البادية »  ،عن والده أيب زيد عبد الرمحن بن أيب السعود الفاسي عن والده أيب السعود
عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي  ،عن عم والده اإلمام احملدث العامل العارف أيب العز عبد الرمحن
بن حممد عن اإلمام املفيت اخلطيب أيب العباس أمحد بن حممد املقرئ التلمساين  ،واإلمام النظار أيب حممد
عب د الواحد بن أمحد بن عبد الواحد بن عاشر األندلسي األنصاري  ،واإلمام  ،القاضي  ،املسن ،أىب
القاسم بن أيب النعيم الرساين  :الثالثة عن اإلمام املفيت اخلطيب احملقق النظار أيب عبد اهلل حممد بن
قاسم القصار القيسي الررناطي ( تـ 1512هـ )  ،عن أيب القاسم بن عبد اجلبار الفجيجي  ،عن والده
حممد ( فتحا )  ،عن والده عبد اجلبار الفجيجي  ،عن أيب احلسن القلصادي  ،وعن ابن مرزوق الكفيف
كالمها  :عن اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن مرزوق احلفيد  ،عن ابن عرفة الرندي  ،عن أيب عبد

اهلل األيب  ،عن أيب موسى ابن اإلمام التلمساين  ،عن اإلمام الويل الشهري أيب العباس أمحد بن البناء
املراكشي  ،عن أيب عبد اهلل بن عبد امللك األوسي  ،وهو عن أشياخه :

( )0ـ املعجم املفهرس  ( 71 :رقم ) 211 :
( )2ـ انظر ترمجته يف  :إنباء الرمر ، 267/2 :
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ـ أيب جعفر وأيب عبد اهلل الطنجاليان  ،عن أيب العباس بن ماتع  ،عن ابن خري اإلشبيلي ( ح ) ..
ـ وابن دقيق العيد  ،عن املنذري  ،عن احلصار  ،عن ابن الفخار ( ح )...
ـ وأيب القاسم العزيف  ،عن  :أيب عبد اهلل األزدي  ،وابن واجب كالمها  ،عن ابن غاز السبيت .
وابن خري  ،وبن الفخار  ،و ابن غاز الثالثة عن القاضي عياض رمحه اهلل .

ـ شرنح الشفا :
مما يدل على عناية العلماء بكتاب الشفا  ،تدريسهم له وكتابة تقاييد وتعاليق وشروح وطرر حوله
من ذلك :
 1ـ االكتفا يف شرح الشفا لعبد الباقي بن عبد اجمليد القرشي اليمين ( تـ 863هـ = 1362م ).
 2ـ شرح الشفا لربهان الدين إبراهيم بن حممد احلليب بن بنت ابن العجمي ( تـ 861هـ =
1638م ) (خمطوط ).
 3ـ شرح الشفا لشمس الدين احلجازي ( ت؟؟؟) (خمطوط ).
الشم عين القاهري ( تـ 882هـ=
 4ـ مزيل اخلفا عن ألفاظ الشفا أليب العباس أمحد بن حممد ُ
1668م ) ( مطبو ).
 5ـ املنهل األصفى يف شرح الشفا أليب عبد اهلل بن أيب الشريف احلسين التلمساين (تـ؟؟؟)
(خمطوط)
 6ـ رفع اخلفا عن ذات الشفا للقاري اهلروي ( تـ 1516هـ = 1650م ) (خمطوط ).
 7ـ شرح الشيخ عبد الرؤوف املناوئ ( تـ 1531هـ = 1621م ) ( خمطوط ) .
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 8ـ نسيم الرياض يف شرح شفا القاضي عياض ألمحد بن حممد اخلفاجي املصري ( تـ 1567هـ =

 1607م ) مطبو متداول يف أربعة أسفار كبار قال فيه الشيخ عبد احلي الكتاين  ( :ال أفيد منه وال
أوسع يف شروح الشفا كلها  ،املشارقة واملراربة )(. )1

 9ـ شرح الشفا لشهاب الدين أمحد بن احلسني الرملي ( تـ866هـ = 1665م ).
 11ـ شرح الشفا أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن مرزوق التلمساين (881هـ= 1387م).
 11ـ غريب الشفا حملمد بن احلسن بن خملوف.
 12ـ مفتاح الشفا أليب زيد عبد الرمحن الفاسي( خمطوط ).
 13ـ املدد الفياض بنور الشفا للقاضي عياض  ،حلسن العدوي احلمزاوي ( تـ 1353هـ =
1886م ).
 14ـ مناهل الصفا يف ختريج أحاديث الشفا جلالل الدين السيوطي ( مطبو ).
 15ـ ختريج أحاديث الشفا لعبد العزيز الزبيدي ( خمطوط ).
 16ـ التعليق على الشفا  ،لربهان الدين إبراهيم بن حممد بن خليل الطرابلسي مث احلليب سبط ابن
العجمي.
وغري ما ذكر من الشروح كثري.
* * *

( )0ـ فهرس الفهارس . 371 -377/0:
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خاتم: :
لعلك أيها القارئ الكرمي  ،قد متليت من رياض عياض وشفائه وأنت تقرأ هذا البحث
الوجيز املفيد ،وعرفت به قيمة الكتاب وصاحبه ،وخرجت من وراء ذلك مبعلومات وإفادات
جليلة.
شرح اهلل صدري ألن أشر يف وضع شرح موسع لكتاب « الشفا »  ،وإين
هذا ،وقد َ
استمد منه العون والسداد يف إمتامه ،وأسأله أن يصرف عين ما مينعين من الظروف الصحية
وما شاهبها من العوارض .
اهلل لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز .ربنا لك احلمد وإليك املصري .
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم .
واحلمد هلل بدءا وختاما  .وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحابته وسلم تسليما.
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فقه السياسة الشرعية بالمغرب:
أعالم ومصنفات

ال كرور رشي كهو
أسراذ بتمي :أصول ال دن برطوان-جامع :القرندين/المغرب

اهتم فقهاء املررب أكثر من غريهم بالسياسة الشرعية واآلداب السلطانية والنظم اإلسالمية ،واعتنوا
هبا عناية شديدة ،وبرعوا يف الروص يف جلتها ،وعاجلوا الكثري من نوازهلا...
ويتجلى ذلك يف الك عم اهلائل من مصنفاهتم وتواليفهم املخطوطة واملطبوعة واملفقودة اليت تزخر هبا

اخلزائن العامة واخلاصة ،وقد أبانوا فيها عن اطالعهم الواسع وقدرهتم الفائقة يف اإلحاطة بكل ما يتعلق
هبا ،وعلو كعبهم يف استنباط تشريعاهتا وأحكامها ومبادئها وقواعدها..
ومن أبرز هذه املؤلفات وأكثرها تداوال وأغزرها فائدة وعلما ما يأيت:

أنلا :كراب «مذاهب الحتام ف يوازل األحتام»
تأليف العالمة :أبو الفضل عياض بن موسى(ت211ه)ـ ،وولده أبو عبد اهلل حممد (ت272هـ)
 -1يرذة عن المؤلف:
هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصيب القاضي أبو الفضل احملدث احلافظ
احلافل ،كان من أعلم الناس بكالم العرب وأنساهبم وأيامهم .ويل قضاء سبتة ،ومولده فيها ،مث قضاء
غرناطة .استقر أسالفه يف القدمي حبمة بسطة مث انتقلوا إىل فاس مث إىل سبتة ،وهبا ولد ،وأخذ عن
مشيختها ،مث رحل إىل األندلس فدخل قرطبة مث مرسية...
قال احلافظ ابن األبار يف "معجم أصحاب الصديف" ملا ترمجه" :وكان ال يُ ْد َرُك شأوه وال يبلج مداه يف
العناية بصناعة احلديث وتقييد اآلثار وخدمة العلم ،مع حسن التفنن والتصرف الكامل يف فهم معانيه،
إىل اضطالعه باألدب وحتققه بالنظم والنثر ،ومهارته بالفقه ،وباجلملة فكان مجال العصر ومفخر األفق
َّت رجاالت املررب فضال عن األندلس حسب فيهم صدرا"اهـ.
وينبو املعرفة ومعدن اإلفادة ،وإذا عُد ْ
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تويف مبراكش مرربا عن وطنه مسموما ،قيل :مسه يهودي .يوم اجلمعة  7مجادى اآلخرة سنة 211
وأقرب بباب ايالن داخل املدينة.
من تصانيفه "الشفا بتعريف حقوق املصطفى" ،و"الرنية" يف ذكر مشيخته ،و"ترتيب املدارك وتقريب
املسالك يف معرفة أعالم مذهب اإلمام مالك" ،و" شرح صحيح مسلم" ،و"مشارق األنوار " ،و"اإلملا
إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السما " يف مصطلح احلديث ،وكتاب يف "التاريخ" .ومجع املقَّري سريته
وأخباره يف كتاب "أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض ".0..
 -1يرذة عن التراب:
تعددت اجملاالت الفقهية اليت برز فيها الفقهاء املالكية بالررب اإلسالمي ،وتنوعت تواليفهم ما بني
مطوالت وخمتصرات وشروح ،وكان اهتمامهم أكثر من غريهم بالتأليف يف موضو األقضية واألحكام،
وهذا الضرب من التأليف ُميِ ُّد الدارس بفوائد مجّة ومعطيات يف غاية األمهية عن خمتلف جوانب احلياة
االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،خالل العهود اليت عاش فيها مؤلفوها ...وميثل كتاب "مذاهب
احلكام يف نوازل األحكام" لإلمام القاضي أيب الفضل عياض اليحصيب –رمحه اهلل -الذي مجعه ابنه
القاضي أبو عبد اهلل حممد (ت272هـ) أمنوذجا للمصنفات الفقهية اليت هتتم بوقائع الناس اجلارية
ومشكالهتم الناشئة ،وأقضيتهم الطارئة ،ويندرج ضمن فر النوازل اليت يطلق عليها أيضا اسم الفتاوي،
أو األحكام ،أو املسائل ،وأمهية الكتاب تتجلى يف كونه مرجعا فقهيا حيتوي نوازل تكشف عن وقائع
احلياة اليومية باملررب واألندلس إبَّان عهد املرابطني.
ونوازل القاضي عياض اليت يضمها كتاب مذاهب احلكام ،هي من نتاج فرتة توليه خطة القضاء ،قام
ولده حممد جبمعها ،وترتيبها ،والتذييل عليها ،يقول ولده أبو عبد اهلل حممد-رمحه اهلل.." :فإن أيب  ..ملا
طال يف خطة القضاء دوامه ،وساعدته لياليه وأيامه ،نزلت إليه من األقضية نوازل حتار فيها األذهان
َلفيت بعد موته ـ
حكم فيها مبا يتجه عنده...وأ ُ
واألفهام ،ويبعد مأخذها من طرق القضايا واألحكام ،فيَ ُ
رمحة اهلل عليه ـ سؤاالته على تلك النوازل واألجوبة عليها يف بطائق فنقلت تلك األسئلة من خطه إال ما
هت عليه وكذلك أجوبته وأجوبة الفقهاء عليه أيضا ...وجعلت كتايب هذا ديوان فقه يشتمل على
نبَّ ُ

مجيعها ،وترمجته بـ "مذاهب احلكام يف نوازل األحكام"؛ ورمبا ذيلت بعض تلك النوازل مبا تقدم فيها أو
يف نوعها للقرويني واألندلسيني وغريهم".2
 0فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،حممد َعْبد احلَ ّي بن عبد الكبري الكتاين،
 .791/2األعالم للزكلي .99/2 ،معجم املؤلفني ،عمر بن رضا كحالة.06/1 ،
 2مذاهب احلكام يف نوازل األحكام ،ص.31-29
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وكان قصده يف ذلك كله :هو مجع الكتاب وإخراجه ،وتسهيل االطال عليه ،وتقريب اإلفادة منه،
ويظهر من خالل تتبع أبواب الكتاب ،أن القاضي عياضا حينما أجاب عن القضايا واملسائل املرفوعة
إليه ،كان حريصا على تبيني حكم الشر فيها ،بناء على األدلة الشرعية املعتربة ،مهتديا بأصول مصادر
املذهب املالكي ،وآراء كبار شيوخه؛ كابن رشد وابن احلاج ،مث حيكم يف النازلة مبا يثبت عنده ،أو التعليق
على املسألة حبسب وقوعها متوخيا أثناء جوابه اإلجياز واالختصار ،ووضوح التعبري ،وسالسة األلفاظ.
وقد رتب العالمة حممد عياض نوازل أبيه اليت كانت متناثرة يف بطائق ،واعتىن هبا عناية جيدة ووضع
تذييالت عليها ،يفتتحها بعبارة« :قال :حممد» ،ورتبها يف أبواب فقهية بلرت مخسني بابا ،يف مسائل
كثرية متنوعة ،منها ما يتصل بالقضاء والشهادات والتداعي ،من حديث عن شروط القاضي ،وما جيب
له ،وما يستحب له يف جملسه ،وبيان مقعده ،وعن اإلشهاد واإلقرار ،واإلعذار يف املقاالت ،والتعديل
والتجريح ،وإجياب اليمني ،والنكول عنها ،والشهادة على السما  ،وما يقطع الدعوى ،وغري هذا.
ونذكرها بالتفصيل لتعم الفائدة :األقضية ،الشهادات ،الدعاوى واأل َْميان ،احلدود ،اجلنايات ،نفي
الضرر ،املياه ،الرائب ،املريض ،السفه ،املديان ،املفلس ،السمسار ،الرصب ،االستحقاق ،الوصايا،
العمرى ،اإلسكان ،النفقة ،الوديعة ،الرهون ،احلمالة،
األحباس ،الصدقات ،اهلبات ،النعحلة ،املتعةُ ،
الوكاالت ،املزارعة ،الشركة ،القسمة ،الشفعة ،الصلح ،االسرتعاء ،األكرية ،البيو  ،القيام بالعيب،
الصرف ،العتق ،املدبر ،أمهات األوالد ،النكاح ،الع ّدة ،الطالق ،اإلميان بالطالق ،اخللع ،اللعان ،اجلنائز،
الصالة.
وهنا ميكن القول :إ ن هذا السفر يضم بني دفتيه ذخائر فكر القضاء املالكي ،وميثل مبا تضمنه من
أجوبة فقهية ،ما استقرت عليه الفتوى يف الررب اإلسالمي على عهد القاضي عياض ،وهو ما جعل
فقهاء النوازل الذين أتوا بعد عياض وابنه حممد-رمحهما اهلل ،-يعتمدون عليه يف أحكامهم .ومن الفقهاء
والنوازليني املتقدمني الذين نقلوا عنه؛ أبو القاسم البُـ ْرُزيل (ت110هـ) يف فتاويه ،وال َـم َّواق (ت197هـ) يف
الونْ َش ِريسي (ت901هـ) يف املعيار املعرب ،واحلَطَّاب (ت901هـ) يف
التاج واإلكليل ،وأبو العباس َ
مواهب اجلليل ،وآخرون.
طبع الكت اب مرتني بتحقيق الدكتور حممد بن شريفة ،عن دار الررب اإلسالمي ،الطبعة األوىل سنة
0991م يف جملدين ،وصدرت الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة سنة 0997م .تَـ ْر َمجَْته إىل اللرة اإلسبانية
دلفينا سريانو .Delfina Serano
كما لقي الكتاب اهتماما بالرا وكتبت حوله دراسات عربية وغربية متعددة.0
 0انظر قسم الدراسة من الكتاب احملقق.
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ثاييا :كراب «الشهب الالمع :ف السياس :النافع»:
تأليف الشيخ :أبو القاسم عبد اهلل بن يوسف بن رضوان املالقي (713-701هـ)
 -1يرذة عن حياة المؤلف:
هو أبو القاسم عبد اهلل بن يوسف بن رضوان النجاري املالقي ،أبو القاسم :كان فقيها وحمدثا،
وقاضيا عدال ،من أعيان كتّاب الدولة املرينية يف املررب .أصله من مالقة .ولد وتعلم هبا وتتلمذ على خرية
علماء مالقة مث غرناطة ،وأخذ عنهم علوم الشريعة من علوم القرآن واحلديث رواية ودراية واللرة والفقه
وأصوله والتصوف وغريها.0
عاصر عامل االجتما والعمران عبد الرمحن بن خلدون .وقصد املررب فخدم السلطان أبا احلسن
(علي بن عثمان) املريين .وكان معه إىل أن وقعت هزميته يف "طريف" قرب اجلزيرة اخلضراء (سنة 710ه)

فعاد إىل األندلس .وملا مت األمر البنه أيب عنان (فارس) بفاس (سنة  )722جاءه ابن رضوان فويل له
الكتابة والعالمة ،وخدم بعده أخاه املستعني باللَّه أبا سامل (إبراهيم) وقد توىل سنة 761ه ،فكان من
أعيان كتّابه .ويف عهده صنف كتابه "الشهب الالمعة يف السياسة النافعة" .وقتل إبراهيم يف أواخر سنة

762ه وتويف ابن رضوان بأنفا (-االسم القدمي ملدينة الدار البيضاء اآلن) -أو بأزمور سنة 713ه.2
 -1يرذة عن كراب الشهب:

يعترب كتاب الشهب الالمعة يف السياسة النافعة تعبريا سياسيا واجتماعيا عن عصر من عصور بين
مرين ،ويعترب أيضا من أهم الكتب يف علم السياسة عند املسلمني ،له خصائصه العامة ومميزاته اهلامة اليت
متيزه عن غريه من الكتب اليت أُلعفت يف علم السياسة أو علم االجتما .
يقول الشيخ ابن رضوان يف سبب تأليفه هذا الكتاب" :إن ما اقتضته إرادته ( -أي السلطان إبراهيم
أيب سامل) -الصادرة من علو اهلمم واملقاصد الزاكية الشيم ،أمره بتأليف جممو يف السياسة امللوكية،
والسري السلطانية مما يقع به االمتا  ،ويظهر االنتفا  ،قصدا منه ،أعلى اهلل أمره بتخليد أثر يتبع دليله،
وعلم يتضح سبيله ،وملا اختصين بذلك وحض عليه ،وصرف عزمه الكرمي إليه ،بادرت أمره بواجب
االمتثال ،وأخذت يف املقصد املذكور مبا رسم من االستعجال ،ومجعت من سياسة امللوك األقدمني ،وسري
اخللفاء املاضني ،وكلمات احلكما ء األولني ما فيه غنية اخلاطر ،ونزهة الناظر ،وحمتويا على طرف من
 0ينظر جانب الدراسة من حتقيق الدكتور علي سامي النشار لكتاب الشهب الالمعة يف السياسة النافعة ،ص 2وما
بعدها ،طبعة دار الثقافة (0111ه) .
 2األعالم للزركلي.071-073-/1 ،
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التاريخ الذي تستشرف النفوس إليه ،وتشتمل القلوب عليه ،ليكون يف ذلك عونا على تعلق األحكام
السياسية باخلواطر ،وإطال على حظ عظيم من سري األوائل واألواخر ،ومسيته بالشهب الالمعة يف
السياسة النافعة ،راجيا أن يكون امسه موافقا ملسماه ،ولفظه مطابقا ملعناه".0
وقد قسم كتابه إىل مخسة وعشرين بابا:
الباب األول :يف فضل اخلالفة وحكمتها ،وثواب من قام هبا ،ووجوب طاعة اإلمام ونصحه ،وتعظيم
حقه ،وما يلزمه من أمور األمة.
الباب الثاين :يف ذكر سري امللوك يف مسا املواعظ وتعظيم أهل اخلري ،وتسليم أحوال الصاحلني إليهم.
الباب الثالث :يف ذكر العدل وفضله ،وما جاء يف ذلك.
الباب الرابع :يف فضل احللم وكظم الريظ.
الباب اخلامس :يف جملس امللك وظهوره وخفائه ،وذكر الوفود عليه ،والسالم وتقبيل اليد ،وذكر
احلجاب وما يلحق بذلك.
ّ
الباب السادس :يف ذكر اجللساء والنصحاء ،وذكر الرجو إىل احلق عند وضوحه.
الباب السابع :يف التدبري والرأي ،واملشاورة ،واملذاكرة ،وما يلحق بذلك.
الباب الثامن :يف سرية امللك مع خواصه وبطانته.
الباب التاسع :يف ترافل امللك وحيائه ومروءته ،ووقاره ،وتثبته يف األقوال واألفعال وتأنيه وصربه يف
األمور.
الباب العاشر :يف ذكر الوزارة والوزراء.
الباب احلادي عشر :يف ذكر الكتابة والكتاب.
الباب الثاين عشر :يف تشييد املفاخر ،وختليد املآثر ،وإحياء سبل اخلريات ،وإثبات رسوم القربات
وعمارة األرض وإصالح اململكة ،واقتناء الذخائر.
الباب الثالث عشر :يف اجلود والسخاء ،ومكارم األخالق ،واملكافآت على السوابق والوفاء بالعهود
وذكر التهاين وبذل املعروف يف املكرمات.
الباب الرابع عشر :يف إكرام أهل الوفاء ،ورعاية العهود ،واحتمال قول احلق ،ولو كان مرا.
الباب اخلامس عشر :يف تودد امللك إىل الرعية ،وتبسطه وتواضعه يف علوه وذم الكرب.
الباب السادس عشر :يف احلزم والدهاء ،وكتم السر ،وإظهار القوة ،وما يلحق بذلك.
الباب السابع عشر :يف التيقظ والتلطف يف الوصول إىل املقاصد.
 0الشهب الالمعة يف السياسة النافعة ،ص.22 :
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الباب الثامن عشر :يف الرفق بالرعية ،وسياستها وتأمني السبل.
الباب التاسع عشر :يف تولية اخلطط الدينية والعملية ،وما يلحق بذلك.
الباب العشرون :يف مراتب العقوبات ،ودرء احلدود بالشبهات ،واإلقصار عن التسر إىل العقاب
وقبول الشفاعات.
الباب احلادي والعشرون :يف ذكر السجون ،وأحواهلا ،وتفقد أهلها.
الباب الثاين والعشرون :يف ذكر بيت املال ،والعطاء واملنع ،وسياسة اجلنود.
الباب الثالث والعشرون :يف سياسة احلروب وتدبريها.
الباب الرابع والعشرون :يف ذكر اخلصال اليت فيها فساد الدول ،ونفور القلوب عن امللوك ،وذكر طرف
من استدفا الشدائد.
الباب اخلامس والعشرون :يف كلمات جامعة يف السياسة ،وذكر وصايا صادرة عن اخللفاء وامللوك.
وعلـى الرغـم مـن تناولـ الكتاب لعصر مـن عصـور الدولــة املسلمة إال أنه يشتمل على مواعظ وعرب
ٍ
ودروس سياسي ــة وسياس ــة شرعي ــة ميكــن استلهامهـ ــا برــض النظ ــر عــن الزمـ ــان واملكـ ــان .فلقد حفظ لنا
نصوصا مهمة عن كتابني من أهم الكتب يف علم السياسة عند املسلمني ومها كتاب السياسة لإلمام ابن
حزم ،وكتاب يف السياسة للعامل املرريب الكبري اإلمام أيب بكر حممد بن احلسن املرادي (ت119ه).
وقد انتشر الكتاب يف املررب واألندلس ،وأثر أكرب األثر يف أعظم فالسفة علم االجتما السياسي
عند املسلمني وهو العالمة أبو عبد اهلل حممد ابن األزرق (ت196ه) يف كتاب (بدائع ال عسلك يف طبائع

امل ْلك).0
ُ
طبع كتاب "الشهب الالمعة" يف طبعته األوىل بدار الثقافة بالدار البيضاء بتحقيق :الدكتور علي
سامي النشار عام0111 :ه0911-م ،وطبع كذلك يف دار الكتب العلمية بريوت.

ثالثا :رسال« :كشف الحال عن الوجوه الر دنرظم منها بيت المال»
تأليف العالمة حممد بن الطالب التاودي ابن سودة املري (0219-0000ه)
 -1يرذة عن المؤلف:
املري الفاسي :فقيه املالكية يف
هو العالمة أبو عبد اهلل حممد بن الطالب بن علي ،ابن سودة التاوديّ ،

عصره ،وشيخ اجلماعة بفاس .ذاعت شهرته بعد رحلة قام هبا إىل املشرق اإلسالمي ،زار خالهلا احلجاز
ومصر ،وأخذ عن شيوخهما وأخذوا عنه ،واشترل بالتدريس والتأليف والفتيا.
 0طبع هذا الكتاب يف جزأين يف دار السالم بالقاهرة (ط0129 :0هت2111-م) بتحقيق :علي سامي النشار.
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من تصانيفه" :زاد اجملد الساري" حاشية على البخاري ،و"تعليق على صحيح مسلم" و"حاشية على
سنن أيب داود" و"شرح مشارق الصراين" و"شرح األربعني النووية" و"الفهرسة الصررى" يف شيوخه
ونصوص إجازاهتم له ،و"الفهرسة الكربى" يف من لقيه من الصاحلني ،و"حلى املعاصم لبنت فكر ابن
عاصم" وهو شرح على حتفة أيب بكر حممد ابن ِ
عاصم (املتوىف سنة  129هـ يف فقه املالكية ،و"شرح
المية الزقاق" يف علم القضاء ،و"فتح املتعال فيما ينتظم منه بيت املال" وهي رسالة هتتم بتنظيم بيت
املال.0
وهو من بيت علم ونباهة وحسن ذكر يف ميادين العلم واألدب والصالح ،قدم سلفه من األندلس
حيث كان آلل ابن سودة ذكر محيد يف العلم والوجاهة ،واستقرت هذه األسرة بفاس يف عهد السلطان

أيب عنان املريين.
وقدمت ه ذه األسرة الناهبة للمررب الكثري من جالئل األعمال يف جمال العلم واألدب واللرة يف ميدان
احلياة العامة.
وأما شيخ اجلماعة الفقيه احملقق املشارك حممد التاودي ابن سودة ،فقد "انتهت إليه رياسة العلم يف
املررب إقراء وإفتاء ،وانفرد بعلوم األستاذ حىت صار شيخ الشيوخ " كما قال عنه احلجوي الذي أضاف "
وكثري من أسانيدنا يف العلوم تدور عليه ".2
وكانت وفاته -رمحه اهلل -يف ذي احلجة سنة 0219هـ0792/م .3
 -1يرذة عن التراب:
بني املؤلف يف خطبة الكتاب موضوعه فقال :إنه "يتضمن كشف احلال عن الوجوه اليت ينتظم منها
بيت املال ،وكيف الت صرف فيه ،وأين يصرف ،وما ينكر من ذلك املعىن وما يعرف ،وكيف حال السلف
الصاحل يف ذلك وسريهتم فيه ،فيجري عليه من أرشده اهلل من امللوك ويقتفيه".
وقد بدأ املؤلف ببيان موارد بيت املال يف ممالك اإلسالم وهي سبعة:
 -0مخس الرنيمة والركاز 1وما أحلق هبما.
 -2الفيء.
 0األعالم ،للزركلي .071-069/6 ،معجم املؤلفني ،عمر رضا كحالة .96/01 ،شجرة النور الزكية يف طبقات
املالكية ،حممد بن حممد بن عمر قاسم خملوف.231-233/0 ،
 2الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي.321/2 ،
 3شجرة النور الزكية.231/0 ،
 1الركاز :هي الكنوز املدفونة يف األرض أو على ظهرها ،وعند الفقهاء املالكية :الركاز ما وجد من أموال اجلاهلية مدفونا
باألرض أو على ظهرها عينا كان من حناس أو لؤلؤا أو طيبا.

116

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

 -3خراج األرض العنوية والصلحية.
 -1اجلزية.
 -2ما يؤخذ من جتار أهل الذمة واحلربيني.0
 -6مال من مات وال وارث له.
 -7املال الذي ضل صاحبه وجهلت أربابه.
وأفاض العالمة ابن سودة يف الكالم على هذه املوارد من الوجهة التطبيقية الشرعية وفق مذهب إمام
دار اهلجرة مالك ابن أنس ،مستندا يف ذلك على أقوال الفقهاء كابن املاجشون وابن القاسم وابن رشد
وابن عرفة وغريهم –رمحهم اهلل.-
وبعد املوارد انتقل املؤلف إىل بيان مصارف بيت املال ،فنقل عن ابن حبيب قوله" :سرية أئمة العدل
يف الفيء وما جعله اهلل رزقا لعباده من املال -غري الزكاة -أن يؤخذ فيبدأ فيه بسد املخاوف والثرور
وتثقيف حصون املسلمني وسد عوراهتم واستعداد آلة احلرب من اخليل والسالح ،فإن فضل شيء أعطي
قضاهتم وعماهلم ومن لإلسالم فيه انتفا  ،وتبىن منه مساجدهم وقناطيهم وما هم إليه حمتاجون ،مث يفرق
على فقرائهم ،فإن فضل شيء ورأى اإلمام تفرقته على األغنياء فرقه ،وإن رأى حبسه لنوائب اإلسالم
فعل .قال :وذلك كبناء املساجد والقناطر والرزو وفك األسري وقضاء الدين وعقل اجلراح وتزويج األعزاب
وإغاثة احلاج وإرفاق من يلي املصاحل وتدبري األمور ،والتفرقة يف ذلك بقدر احلاجة ...وروي أن األمر
موكول إىل اج تهاد اإلمام فيقسم على ما يراه من مساواة أو تفضيل حبسب الفضائل اليت ذكرناها ...وإذا
بلج اإلمام عن بلد حاجة عطف عليهم ونقل من اخلمس والفيء إىل ذلك املوضع بقدر االجتهاد ،وال
ينقل ماال من بلد إال بعد إزالة حاجته وحاجة أهله ،ويشيد حصونه ويزيد يف كراعه وسالحه ويقتطع منه
رزق عمال ذلك البلد وقضاته ومن يلي شيئا من مصاحله ،مث خيرج عطاء املقاتلة الذين دوهنم من أهل
ذلك البلد جلهاد عدوهم ،مث يعطي العيال والذرية وسائر املسلمني على قدر املال.2 "...
وبعد هذا الفصل أعطى املؤلف –رمحه اهلل -صورة مشرقة عن سرية سيدنا رسول اهلل  وسرية
خلفائه الراشدين الكرام املهديني  يف تدبريهم ألمور بيت مال املسلمني بالعدل واملساواة والروية وحفظ
األمانة ،وأداء احلقوق إىل أهلها.

إن هذه الرسالة اليت وضعها الشيخ العالمة التاودي ابن سودة بأمر من السلطان حممد بن عبد اهلل
احلسين –رمحهما اهلل -عظيم ة النفع سهلة املأخذ واضحة العبارة ،ومن مزاياها اإلجياز الشديد يف هذا
اجملال املايل اهلام.
 0املقصود باحلربيني هم رعايا الدول غري اإلسالمية الذين يسكنون خارج دار اإلسالم ويتواردون عليها للتجارة.
 2انظر :ص 62من النص احملقق بدار الكتب العلمية ببريوت-لبنان.
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وقد طبع الكتاب بدار الكتب العلمية بلبنان ،بتحقيق :عبد اجمليد اخليايل ،سنة 2111م.

رابعا« :كراب يظام الحتوم :النرود :المسم الرراتيب اإلدارد»:
تأليف العالمة :أبو اإلقبال حممد عبد احلي الكتاين اإلدريسي احلسين الفاسي (ت0312ه)
 -1يرذة عن المؤلف:
هو اإلمام حممد َعْبد احلَ ّي بن عبد الكبري ابن حممد الفاسي ،املشهور بـ:عبد احلي الكتاين ،الشريف
اإلدريسي احلسين بيته بفاس شهري بالعلم والصالح ،عامل باحلديث ورجاله ،أخذ عن والده وانتفع به
ومسع منه وأجازه إجازة عامة وعن غريه من أعالم املشرق واملررب .مجع بني شريف االكتساب والنسب.
ولد بفاس ونشأ هبا ،وكان منذ صرره على غري والء للسلطة احلاكمة ،واعتقل سنة 0327هـ  ،وملا
فرضت احلماية الفرنسية على املررب (0902م) خرج للحج ،فتعرف إىل رجال الفقه واحلديث يف مصر
واحلجاز والشام واجلزائر وتونس والقريوان .وعاد بأمحال من املخطوطات ،ذخرت خزانته بالنفائس.
ترك الكتاين آثارا كثرية تزيد عن مائة وثالثني ما بني كتاب ورسالة وأمهها فهرس الفهارس يف جملدين
وفيه بيان شيوخه ومن أخذ عنهم وأخذوا عنه وهو كاف للتعريف به وبفضله.
تويف مبدينة نيس الفرنسية مرربا عن بلده يوم اجلمعة  02رجب 0312هـ ،ودفن بروضة اجلالية
املسلمة هناك .وقد ضمت مكتبته إىل خزانة الكتب العامة يف الرباط.0
 -1يرذة عن التراب:
عنوان الكتاب" :كتاب الرتاتيب اإلدارية والعماالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت
على عهد تأسيس املدنية اإلسالمية يف املدينة املنورة العلية".
وسبب تصنيفه أنه كان ظفر بكتاب (ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول اهلل 
من احلرف والصنائع والعماالت الشرعية) أليب احلسن علي بن حممد اخلزاعي التلمساين الفاسي
(ت719هـ) أي ام زيارته لتونس ،فاهتبل به أكثر اهتبال ونوه به وأشاد له أرفع ذكرى ،فظهر له التوسع يف
موضعه ،فشمر عن ساعد االجتهاد ،وقطع النوم وواصل السهاد وهجر الوساد ،والزم مكتبه يف مكتبته
العظيمة ،فخرج منها هبذا األثر العظيم الذي هو من أكرب حسنات هذا العصر الذي برهن أوال عما

 0انظر :شجرة النور الزكية .61/0 ،األعالم للزركلي .019-011/6 ،مقدمة أيب العزم –تلميذ الكتاين -لكتاب
فهرس الفهارس.2/0 ،
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للمررب من هنضة ،ولرجال العمل واالجتهاد من أثر ،وثانيا عن شرف اإلسالم ومدنيته الزاهرة أيام البعثة

الطاهرة.0 " ...
إن هذا الكتاب النفيس والسفر العظيم الذي قرظه حنو ثالثني من أبرز علماء العامل اإلسالمي كلهم
أثنوا على براعة صاحبه وذكائه ونباهته وحكمته يف تأليفه ،وأكدوا مجيعا أن اإلسالم دين دعوة ودولة
وحضارة ...إنه أكمل رد وأبلره وأفحمه يف الرد على الالئكيني الدنيانيني الذين ادعوا بعد االنكسار
التارخيي وسقوط اخلالفة أن اإلسالم دين روحي وال عالقة له بالسياسة وأنظمة احلكم وال باالقتصاد
واملال ،وال باحلضارة واالزدهار...
ومن أهم مميزات الكتاب أنه أتى بكل شاذة وفاذة من نظام احلكم وأصل هلا من السرية النبوية العطرة
بالرواية واملصادر واملراجع ،مث تفر إىل مئات الفصول املهمة جدا يف الرتاتيب اإلدارية وأنظمة احلكم
والسياسة ،حبيث يعد أهم ما كتب يف ذلك.
يقول اإلمام الكت اين يف مقدمة كتابه" :إن الذين اعتنوا بتدوين املدنية العربية والرتاتيب اإلدارية خللفاء
اململكة اإلسالمية ،وذكروا ما كان ألمراء اإلسالم على عهد الدولة األموية والدولة العباسية ،من الرتب
والوظائف والعماالت والعمال أمهلوا ما كان من ذلك على عهد رسول اهلل ؛ مع أنه  حيث كان
يشرل منصب النبوة الديين على قاعدة مجع دينه القومي بني سياسة الدين والدنيا مجعا مزج بني السلطتني،
حبيث كادا أن يدخال حتت مسمى واحد وهو الدين .وكذلك وقع.
كانت اإلدارات الالزمة للسياستني على عهده صوجلاهنا دائر ،والعماالت بأمت أعماهلا إىل الرتقي
والعمل سائر ،حبيث جيد املتتبع أن وظائف حاشية امللك اليوم ،اخلاصة بشخصه من صاحب الوضوء
والفراش والنعال واإلصطبل واحلاجب وغري ذلك ،كانت موجودة عند النيب صلى اهلل عليه وسلم .ولعل
عن ذلك العهد أخذها ملوك اإلسالم .كما إذا التفت إىل ما يتعلق باملراتب اإلدارية من وزارة بأنواعها،
وكتابة بأنواعها ،والرسائل واإلقطاعات ،وكتابة العهود والصلح ،والرسل والرتمجان ،وكتّاب اجليش
والقضاة ،وصاحب املظامل وفارض النفقات ،وفارض املواريث ،وصاحب العسس يف املدينة والسجان،
والعيون واجلواسيس ،واملارستان واملدارس والزوايا ،ونصب األوصياء واملمرضات واجلراحني ،والصيارفة
وصاحب بيت املال ،ومتويل خراج األرض وقاسم األرض ،وصانع املنجنيقات والرامي هبا وصاحب
الصواغني وأنوا املتاجر والصناعات واحلرف ،جتد أن م ّدته عليه السالم مع
الدبابات ،وحافر اخلنادق و ّ

 0تقريظ نشرته جريدة النجاح اليت تصدر بقسنطينة بتاريخ  01مجادى اآلخرة 0311هـ ،نقال عن قسم الدراسة من
الرتاتيب اإلدارية بتحقيق :حيىي أبو املعاطي العباسي ،ص 63وما بعدها.
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قصرها مل ختل عن أعمال هذه الوظائف ،وإدارة هذه العماالت .وجتد أهنا كانت مسنده لألكفاء من

أصحابه وأعوانه عليه السالم".0
وقسم العالمة الكتاين –رمحه اهلل -كتابه تقسيم اإلمام اخلزاعي-رمحه اهلل ،-ورتبه ترتيبه إال أن بني
السفرين العظيمني واجلمعني الفريدين ما بني زماين مصنفيهما من البعد املبني ...لقد زاد العالمة الكتاين
على كتاب اخلزاعي فصوال وأبوابا تبلج العشرات ،ونقل نقوال ألناس ولدوا بعد وفاة اخلزاعي بأحقاب...
قال الدكتور إحسان عباس حمقق كتاب "ختريج الدالالت السمعية" للخزاعي يف مقدمة حتقيقه:
حلي الكتاين بطلبه ،مما
"وقد لقي الكتاب شيئا من االهتمام يف العصر احلديث وكان شرف عبد ا ّ
جعله يالحق التعقب ملواطن وجوده حىت حصل على نسخة منه حمفوظة مبكتبة جامع الزيتونة رقم
( )7272من حتبيس املشري أمحد باشا بتاريخ 0226؛ استخرجها سنة 0339هـ مبعاونة الشيخ حممد
الطاهر بن عاشور قاضي تونس حينئذ ،واستثار الكتاب إعجاب الكتاين فجعله قاعدة ملؤلفه« :الرتاتيب
اإلدارية» وأضاف إليه مستعينا مبصادر مل يطلع عليها اخلزاعي إما على سبيل البسط واإلكثار من
نص اخلزاعي من إضافاته ...وال ريب يف أن ما
األمثلة ،وإما على سبيل االستدراك ،مميزا يف كل موضع ّ

أضافه الكتاين مفيد يف معظمه"اهـ.
وهذه أقسام الكتاب:
القسم األول :يف اخلالفة والوزارة (الصدارة) وما يضاف إىل ذلك من اخلدمات النبوية الشخصية اليت
كان يقوم هبا أفراد من الصحابة.
القسم الثاين :يف العمليات الفقهية وأعمال العبادات وما ينضاف إليها من عمليات املسجد
وعمليات الطهارة وما يقرب منها ويف اإلمارة على احلج وما يتصل هبا.
القسم الثالث :يف العمليات الكتابية وما يشبهها وما يضاف إليها.
القسم الرابع :يف العمليات اإلحكامية وما ينضاف إليها (اإلمارة ،الوالية ،القضاء ،املظامل ،احلسبة،
فارض املواريث ،العسس.)...
القسم اخلامس :يف ذكر العمليات احلربية وما يتشعب عنها وما يتصل هبا.
القسم السادس :يف العمليات اجلبائية.
القسم السابع :يف العمليات االختزانية وما أضيف إليها (املوازين ،خازن الطعام ،الكيال.)...
القسم الثامن :يف سائر العماالت.

 0انظر ص  70من النص احملقق ،بدار السالم بالقاهرة ،ط0133/0هـ2102-م ،تعليق وختريج :حيىي أبو املعاطي
العباسي باالشرتاك مع قسم التحقيق بدار السالم.
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القسم التاسع :يف ذكر حرف وصناعات كانت على عهد رسول اهلل .
القسم العاشر :يف تشخيص احلالة العلمية على عهده .

خامسا :يظرة سردع :حول مصنفات ف النظم اإلسالمي:
كان لصفوف العلماء والفقهاء يف املررب -منذ أقدم عصوره التارخيية -اهتمام بشؤون الدولة ونظمها
وعناية بتدبري سياستها الشرعية سواء باملشاركة الفعلية يف أعباء احلكم ،أم بإسداء النصح للوالة واحلكام
واإلدالء بالرأي الشرعي يف خمتلف الشؤون االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية ،أو بإصدار
الفتاوى وتأليف الكتب.
ومن هذه املصنفات والكتب:
 - .1كتاب "السياسة" أو "اإلشارة يف تدبري اإلمارة" :تأليف العالمة أيب بكر حممد املرادي :هو أبو
بكر حممد بن احلسن احلضرمي ،يعرف باملرادي املالكي األشعري ،من علماء القرن اخلامس اهلجري،
الفقيه احملقق والعامل البار واألديب األريب ،كان إماما يف أصول الدين ،دخل قرطبة وأخذ عن أهل
األندلس ،وسار مع أيب بكر بن عمر اللمثوين املرابطي يف زحفه إىل الصحراء باجتاه بالد السودان ،وهناك
يف مدينة "أزكي" بصحراء املررب استعمله أبو بكر بن عمر على القضاء حيث بقي حىت وفاته سنة
119هـ.0
له تصانيف مفيدة ونافعة ،ويعترب كتاب "السياسة" أو "اإلشارة يف تدبري اإلمارة" ،من أشهرها
وأنفعها ،وهو من أوائل املصنفات يف اآلداب السلطانية بالررب اإلسالمي ،وقد ألفه تأديبا ألحد أوالد
األمراء أو األعيان ،وقد اشتمل الكتاب على مجلة من النصائح الرتبوية واحلكم والنصائح السياسية،
وغريها مما يتعلق باألمري من اللباس والطعام وحنوها من اآلداب املرتبطة بامللوك واألمراء ...كما متيز
الكتاب بسالسة ألفاظه وطالوة تراكيبه ومجال أسلوبه إىل إمتامه .وقد رتبه على ثالثني بابا على عدد أيام
الشهر ،قال –رمحه اهلل":-إذا تفطن الفطن منها كل يوم بابا مل يأت عليه الشهر إال وقد حفظ صدرا
كبريا من احلكمة وتعلم أصال من السياسة".2
وهذه أبواب الكتاب:
 0انظر :الصلة يف تاريخ أئمة األندلس ،أبو القاسم خلف بن بشكوال ،ص .272معجم املؤلفني .011/9 ،وقسم
الدراسة من حتقيق :علي سامي النشار للكتاب.
 2انظر :قسم الدراسة من حتقيق :علي سامي النشار للكتاب.
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.0باب يف احلض على القراءة والتعلم؛
.2باب يف آداب النظر والتفهم؛
.3باب يف االستشارة وصفة املستشار؛
.1باب يف املعيشة وسياسة األجسام؛
.2باب يف الفرار من سوء العادة ورياضة النفس من قبل احلاجة؛
.6باب يف اخللطاء واألصحاب؛
.7باب يف صفة الكتاب واألعوان واحلجاب؛
.1باب يف الظهور واحلجبة؛
.9باب يف هيئة اجللوس والركوب وسائر التصرفات؛
.01باب يف سياسة احلاشية واجلند؛
.00باب يف تقسيمهم على األعمال؛
.02باب يف معاشرة أصحاب السلطان بعضهم لبعض؛
.03باب يف أقسام السالطني وكيفية سريهم؛
.01باب يف أقسام الناس وما تقابل به طبقاهتم؛
.02باب يف األدلة اليت يستدل هبا على أهل الفضل والنقيصة والتوسط؛
 .06باب يف الكالم والصمت؛
 .07باب يف احللم والصرب؛
 .01باب يف ترك احللم إذا أدى إىل الفساد؛
 .09باب يف الرضب والرضا؛
.21
.20
.22
.23

باب يف التجرب واخلضو ؛
باب يف احلزم والتفريط؛
باب يف الكتمان واإلذاعة؛
باب يف العجلة والتأين والتوسط؛

 .21باب يف اإلنفاق وصفة اجلود واإلمساك؛
 .22باب يف الشجاعة واجلنب؛
 .26باب يف احلروب واملساملة؛
 .27باب يف التحبب واملواصلة؛
 .21باب يف احليلة واملكر واخلديعة؛
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 .29باب يف التداهي والترافل؛
 .31جامع لفنون احلكم واآلداب.
وقد طبع الكتاب بدار الثقافة بالدار البيضاء عام  ،0910بتحقيق :علي سامي النشار ،وأعادت
طبعه دار السالم مبصر ،وطبع أيضا بتحقيق رضوان السيد بعنوان" :كتاب اإلشارة إىل أدب اإلمارة"
بدار الطليعة بريوت  .0910وطبع كذلك بدار الكتب العلمية ببريوت عام 0121هـ2113-م،
بتحقيق :حممد حسن حممد حسن إمساعيل ،وأمحد فريد املزيدي.
 - .1النهاية والتمام يف معرفة الوثائق واألحكام (حمقق) :للقاضي أيب احلسن علي بن عبد اهلل بن
إبراهيم األنصاري ،يعرف باملتيطي السبيت الفاسي املالكي اإلمام الفقيه العامل العمدة الكامل احملقق املطلع
العارف بالشروط وحترير النوازل ،وكتابه هذا اعتمده املفتون واحلكام واختصره أعالم منهم ابن هارون.

تويف مستهل شعبان 271هـ0071-م.0

 - .4جمالس القضاة واحلكام والتنبيه واإلعالم فيما أفتاه املفتون وحكم به القضاة من األوهام املشهور
باجملالس املكناسية :للقاضي حممد بن عبد اهلل بن حممد اليفرين املكناسي :العالمة العمدة الفاضل العارف
باألحكام والنوازل القاضي العادل ،فقيه مالكي ،فرضي ،حاسب ،توىل قضاء فاس أزيد من ثالثني عاما.

مولده سنة 132ه-وتويف سنة 907هـ0200-م.2
هذا الكتاب من املؤلفات احلسان ،آثر فيه مؤلفه احلديث عن القضاء والقضاة والنوازل اليت تعرتضهم،
وقد صرح بالدافع إىل تأليفه هلذا الكتاب قائال« :فإين ملا بُليت ِخبطَّة القضاء ،وتصرفت بالفصل يف أنوا
حماضرها ،كما سبق به القضاء ،قصدت يف هذا املختصر إىل مجع جمالس القضاة واحلكام وحماضرهتا،

ونـُبَذ مما استمرت عليه حماضر األحكام ،وأُبني إن شاء اهلل يف كل جملس ما يليق به من تصرفاته
وأحكامه».
بعد هذا قسم املؤلف كتابه يف البداية إىل أربعة جمالس ،ختللتها جمموعة من الفصول ،فتحدث يف
اجمللس األول عن القضاء وخطورته ،ويف اجمللس الثاين عن شروط القاضي ،ويف اجمللس الثالث :عن صفة
جلوسه وتصرفه فيه ،ويف اجمللس األخري يف ابتداء حكمه بني اخلصمني ،مث انتقل إىل احلديث عن جمموعة
من األبواب الفقهية ،حصرها يف ستة وثالثني نوعا ،حتت كل نو منها مسائل متفرعة عنها ،مثل:
النكاح ،والطالق ،والظهار ،واإليالء ،واللعان ،والبيو  ،والرهن ،والشركة ،والوديعة والعارية ،وأحكام
الدماء واحلدود وما إىل ذلك.
 0شجرة النور الزكية .232-231/0 ،معجم املؤلفني ،كحالة.029/7 ،
 2شجرة النور الزكية .391-397/0 ،األعالم للزركلي .239/6 ،معجم املؤلفني.212/1 ،
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ومتيز هذا الكتاب برباعة مؤلفه وعبقريته ،ورجاحة عقله يف الكشف عن أغوار أحكام جمموعة من
النوازل الفقهية املشكلة لدى عدد من القضاة ،مع بيان بعض األوهام اليت يقعون فيها ،بطريقة خمتصرة
خالية من احلشو واإلطناب ،معضدا ما يذهب إليه من قول أو رأي بأدلة قوية نابعة من املصادر
التشريعية املعروفة ،وما يف بطون كتب املالكية من اجتهادات واستنباطات لفطاحل علماء املذهب ،مع
مراعاته عدم اخلروج عما جرى به العمل يف املذهب.
ومن سيمة هذا الكتاب أيضا عذوبة أسلوبه وغزارة فوائده ،وتنو مصادره اليت نيفت عن السبعني
مؤلفا ،أما ق يمته فتربز عند من جاء بعد املكناسي ،إذ جندهم قد استفادوا منه يف مواطن كثرية من
كتبهم ،مثل ميارة يف شرحه على التحفة ،وحممد عليش يف منح اجلليل ،وابن رحال يف فتح الفتاح.0
طبع الكتاب :بتحقيق نعيم عبد العزيز سامل بن طالب الكثريي ،نشر مركز مجعة املاجد للثقافة
والرتاث ،الطبعة األوىل(0123هـ 2112 -م).
 - .3حقوق السلطان على الرعية وحقوقها عليه :للعالمة أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عبد الرمحن
اليسيتين الفاسي الفقيه املالكي املشارك يف العلوم العقلية والنقلية ،الفاضل والعالمة الرحال املطلع الفهامة
العمدة احملقق املتفنن اإلمام يف األصول املفيت الشيخ الصاحل ،من أهل فاس .نسبته إىل (يسينت) إحدى
قبائل الرببر باملررب .رحل إىل األقطار ،وأتى بعلوم كانت اندثرت من الديار األفريقية فأحياها .مولده
عام 197هـ وتويف سنة 929ه.2
 - .5اإلشارة الناصحة ملن طلب الوالية بالنية الصاحلة :3تأليف أيب عبد اهلل حممد بن سعيد بن حيىي
املِِر ْغيت السوسي (0119-0117هـ0671-0291/م) :فاضل من أهل ِ
(م ِر ْغت) من قرى السوس

باملررب .سكن مراكش وتويف هبا .عين باألدب واإلنشاء ،واستكتبه بعض أمراء الدولة السعدية مدة.
وكانت له مشاركة يف الطب فتص ّدر للعالج ،مث تركه ،وانقطع للعبادة والتأليف .له العديد من املؤلفات
املفيدة من علم التوقيت والفقه والفتاوى والتصوف وغريها .1
وهي رسالة قصرية عاجل فيها املؤلف احلالة االجتماعية العامة يف عصره ،وتكلم على اخلطط
والواليات وما ينبري توافره يف املتصدين هلا ،وضمنها نصائح وإرشادات مقرونة بشيء من النقد.

 0انظر تقريرا حول الكتاب بـ ــ"موقع مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث" التابع للرابطة احملمدية للعلماء.
 2شجرة النور الزكية .101-119/0 ،األعالم للزركلي .6/6 ،معجم املؤلفني .271/1 ،الفكر السامي يف تاريخ الفقه
اإلسالمي ،احلجوي.306/2 ،
 3حققته الباحثة :أمساء إحسان ،وطبع بوجدة-املررب.
 1األعالم للزركلي.011-039/6 ،
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 - .6األجوبة احلسان يف اخلليفة والسلطان أو (رسالة يف اإلمامة العظمى)  :0تأليف أيب عبد اهلل
عبد القادر بن علي بن يوسف القصري الفاسي الفهري املالكي (0190هـ0611/م) :اإلمام العالمة
احملدث الفقيه املفسر الصويف البار يف مجيع العلوم .ومجيع من انتسب إىل املررب متفقون على جاللته
وتوحده ،وإنه عدمي النظري ،من كبار شيوخ عصره ،وسلطان علماء زمانه ،ولد ونشأ يف القصر الكبري
وانتقل إىل فاس سنة  0122هـ وتويف هبا ،اشتهر ذكره من حال صرره ،وكثر الثناء عليه ،وبعد صيته يف
مشارق األرض ومرارهبا ،وكثر أخذ الناس عنه حبيث إن تالمذته ال حيصون ...وكان عظيم احلفظ
عجيب اإلمالء إذا قرأ كتابا استوىف ما فيه ،فإن وجد فيه مسألة ناقصة متمها أو شيئا مسترلقا شرحها،
أو طويال اختصرها دون أن خيل بشيء من معانيه أو مسائل خمتلطة رتبها ،أو وجد فيه خطأ بينه براية
األدب حبيث ال ينتقص مصنفه ،وكان من احللم والبذل والصرب حبيث فاق أقرانه يف ذلك ،وكان من اهليبة
حبيث ختافه امللوك وختشى سطوته األمراء ،وكانت العلماء والعامة منقادين ألمره فيما يرومه مع وقوفه عند
حده يف سائر شئونه وأدب نفسه ولسانه إىل ما هو عليه من حسن اللقاء ومجيل املعاملة واإلكرام
جلليسه.2
وكتابه عبارة عن أجوبة عن أسئلة يف حقيقة اإلمامة وحكمها وشروطها وطرق انعقاد البيعة الشرعية
وما إىل ذلك من املسائل املتعلقة باإلمامة العظمى.
والكتاب حققه األستاذ حممد بن علي بلوايل يف رسالة علمية بشعبة الدراسات اإلسالمية بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد األول بوجدة ،عام 0991م.
« - .3التيسري يف أحكام التسعري» :تأليف :القاضي أيب العباس أمحد بن سعيد اجمليلدي :هو أبو
العباس أمحد بن سعيد بن اجمليلدي الفاسي :قاض ،من فقهاء املالكية باملررب .ويل قضاء فاس اجلديدة
أربعني سنة ونيفا فحمدت سريته .وويل قضاء مكناسة الزيتون سنة 0111هـ وتويف بفاس سنة0191ه-
0613م  .من كتبه (أم احلواشي) شرح به خمتصر خليل ،يف الفقه ،و(التيسري يف أحكام التسعري) يف
احلسبة ،رسالة ،و"اإلعالم مبا يف املعيار من فتاوى األعالم" اختصر به معيار الونشريسي.3
والكتاب رسالة يف احلسبة عين فيها املؤلف بشؤون األسواق واألسعار وما يتصل هبا ...حققها:
موسى لقبال ،ونشرته :الشركة الوطنية للنشر والتوزيع باجلزائر ، :ط ،)0970( 0ط.)0910( 2
 0حققه :األستاذ املهدي املصباحي ،يف جزء واحد ضمن منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملررب .2101
 2انظر :خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،أمني بن فضل اهلل احلموي 111/2 ،وما بعدها .األعالم للزركلي،
 .10-11/1معجم املؤلفني.292/2 ،
 3األعالم للزركلي.331-337/2 ،
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 - .8الرسالة الصررى :أليب علي احلسن بن مسعود اليوسي (0012هـ0690/م) :نسبة إىل "آيت
يوسي" قبيلة بربرية قرب فاس ،إمام فقيه أصويل لروي أخباري أديب شاعر نظار مشارك ماهر يف الفنون،
انتهت إليه الرياسة الكربى يف العلم يف زمنه ،وله شهرة ذائعة يف املررب واملشرق كشهرة تواليفه اليت منها
القانون يف العلوم ،وحواشي على خمتصر السنوسي يف املنطق ،وأخرى على السنوسية ،واحملاضرات ،وله
ديوان شعر ،وله فتا ٍو فقهية كثرية ،وشرح على مجع اجلوامع يف األصول مل يكمل وتواليف يف فنون.0
وهي رسالة موجهة إىل السلطان املوىل إمساعيل العلوي-رمحه اهلل ،-تناول فيها اليوسي احلالة
االجتماعية والسياسية العامة وشئون الواليات وما يظهر فيها من اختالل بسبب هتاون الوالة واستبداد
اجل باة وميلهم إىل الظلم والفساد ،ويلفت اليوسي نظر السلطان إىل ذلك ليكف أيدي الوالة الظلمة عن
الرعية ،وليسهر بنفسه على املصاحل العامة  -وقد طبعت هذه الرسالة ضمن كتاب "رسائل أيب علي
احلسن اليوسي" ،مجع وحتقيق :األستاذة فاطمة خليل القبلي ،دار الثقافة الدار البيضاء
0110هـ0910/م.
 - .9امس اهلداية لتذكار أهل النهاية وإرشاد أهل البداية :عبد القادر بن عبد الكرمي الورديري
الشفشاوين اخلرياين املرريب األصل املصري الدار ،العامل البار والفقيه املدقق املستوسع البار احملقق
النحوي املطلع ،كان حاد الذهن خريا من املتواضعني ،كثري الدفا واملناضلة عن املؤمنني املستضعفني ،قرأ
العلم بفاس ،وسكن مصر ،له مؤلفات منها "سعد الشموس واألقمار ،و"املشتاق ألصول الديانة
واألذواق" و"هناية سري السباق" ،وله كتاب "امس اهلداية" يف القضاء على املذاهب األربعة وغريهم من
املذاهب أويل األحكام املتبعة ،وله تواليف أخرى .تويف مبصر سنة  0303ثالث عشرة وثالمثائة وألف.2
طبع الكتاب مبطبعة حممد أفندي مصطفى مبصر سنة 0317ه.
 .11نصيحة الصفاء يف قواعد اخللفاء :تأليف الفقيه املالكي املشارك أمحد بن حممد بن حممد بن
يعقوب الواليل ،درس مبكناسة وتويف هبا يف  2رجب 0021هـ0706/م .3
وهذا الكتاب مبثابة املنهج النظري املسطعر للطريق العملي للدولة اإلمساعيلية ،كما يتبني ذلك من
استِ ْقَرا ِرها
خالل حماور ،حيث حتدث املؤلف عن حقوق اخلالفة وقواعد حرز اململكة وحفظها ،مث سبل ْ
ِ ِ
ِ
ُخَرِويَِّة ،ويف ضمن هذه األبواب الكربى قواعد
َوُر ُس عوَها َوَد َوام َها ،مث اختتم ببيان إيصاهلا للفوز باخل َالفَة األ ْ
اإلمام العامل على وفقها من أسعد الناس دنيا وأخرى.
وأركان تصيعـ ُر َ
 0األعالم للزركلي .011-039/6 ،الفكر السامي.331-337/2 ،
 2شجرة النور الزكية .600-602/0 ،األعالم للزركلي .39/1 ،معجم املؤلفني .291/2 ،الفكر السامي يف تاريخ
الفقه اإلسالمي.367/2 ،
 3األعالم للزركلي .210/0 ،معجم املؤلفني.026/2 ،

116

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

كما ضم بني دفتيه مواعظ َسنِيَّة ،ونصائح َِمسيَّة ،وقواعد َهبِيَّة ،وأخبارا صحيحة ،وأمثلة فصيحة ،مع

سالسة األسلوب ،وحتقيق للمطلوب واملقصود.
كتبه لسلطان املررب املوىل إمساعيل العلوي الذي توىل احلكم بعد وفاة أخيه الرشيد سنة (0112هـ)،
واستمر حكمه إىل أن تويف سنة (0039ه)ـ.
والكتاب مطبو باعتناء :نزار محادي ،بدار اإلمام ابن عرفة بتونس.

ثرت المصادر نالمراجع:
 اإلشارة ف ت بير اإلمارة ،أبو بكر حممد بن احلسن احلضرمي املرادي (ت119ه) ،دار الثقافة ،الدارالبيضاء0910 ،م.
 األعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (ت0396 :هـ) ،دارالعلم للماليني
ط :02أيار  /مايو  2112م.
 الريسير ف أحتام الرسعير ،القاضي أبو العباس أمحد بن سعيد اجمليلدي الفاسي (0191هـ)،حتقيق :موسى لقبال ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع باجلزائر ، :ط.0970 :0
-

خالص :األثر ف أعيان القرن الحادي عشر ،أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد احمليب

احلموي األصل ،الدمشقي (ت0000 :هـ) ،دار صادر – بريوت.
الممْه ،أبو عبد اهلل حممد ابن األزرق (ت196ه) ،حتقيق :علي سامي
 ب ائع ِّالسمه ف طرائع ُ
النشار ،دار السالم ،القاهرة ،ط0129 :0هـ2111-م.
 رسائل أب عم الحسن اليوس  ،مجع وحتقيق :فاطمة خليل القبلي ،دار الثقافة ،الدار البيضاء،0110هـ0910-م.
 شلرة النور الزكي :ف طرقات المالتي ، :حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل خملوف (ت:0361هـ) ،علق عليه :عبد اجمليد خيايل ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط0121 :0هـ2113-م.
 الشهب الالمع :ف السياس :النافع ،:أبو القاسم ابن رضوان املالقي (ت713 :هـ) ،حتقيق :عليسامي النشار ،دار الثقافة-املررب0111 ،ه.
 الصم :ف تاردخ أئم :األي لس ،أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال (ت 271 :هـ)،بعناية :عزت العطار احلسيين ،مكتبة اخلاجني ،ط0371 :2ه0922-م.

جملة املدونة:

السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

117

 الفتر السام ف تاردخ الفقه اإلسالم  ،حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب اجلعفري الفاسي ،دارالكتب العلمية بريوت ،ط0106 :0هـ0992 -م.
 فهر الفهار ناألثرات نمعلم المعاجم نالمشيخات نالمسمسالت ،حممد َعْبد احلَ ّي بن عبدالكبري ابن حممد احلسين اإلدريسي ،املعروف بعبد احلي الكتاين (ت0312 :هـ) ،حتقيق :إحسان عباس
الناشر :دار الررب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة0912/2 :م.
كراب يظام الحتوم :النرود :المسم الرراتيب اإلدارد ،:أبو اإلقبال حممد عبد احلي الكتايناإلدريسي احلسين الفاسي (ت0312ه) ،تعليق وختريج :حيىي أبو املعاطي العباسي باالشرتاك مع قسم
التحقيق بدار السالم بالقاهرة ،ط0133 :0هـ2102-م.
 كشف الحال عن الوجوه الر دنرظم منها بيت المال ،حممد بن الطالب التاودي ابن سودة املري(ت0219 :ه) ،حتقيق :عبد اجمليد اخليايل ،دار الكتب العلمية بلبنان ،ط :0سنة 2111م.
 ملالس القضاة نالحتام نالرنريه ناإلعالم فيما أفراه المفرون نحتم به القضاة من األنهام،املشهور باجملالس املكناسية :للقاضي حممد بن عبد اهلل بن حممد اليفرين املكناسي ،حتقيق :نعيم عبد
العزيز سامل بن طالب الكثريي ،نشر مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث ،ط0123 :0هـ 2112 -م.
 مذاهب الحتام ف يوازل األحتام ،للقاضي عياض وولده حممد ،حتقيق :حممد بن شريفة ،دارالررب اإلسالمي ،بريوت ،ط0997 :2م.
 معلم المؤلفين  ،عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الرين كحالة الدمشقي ،مكتبة املثىن -بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت.
 يصيح :الصفاء ف قواع الخمفاء ،أمحد بن حممد بن حممد بن يعقوب الواليل (ت 0021هـ)،باعتناء :نزار محادي ،دار اإلمام ابن عرفة بتونس.
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استثمار الحديث وعلومه في التأليف الفقهي
عند األسرة الصديقية الغمارية

ال كرور عر اهلل اللراري
باحث ف الفقه اإلسالم  -القصر الترير/المغرب
كثريا ما تطالعنا مقولة عبد اهلل بن وهب "احلديث مضلة إال للفقهاء" ،0وعلى فرض صحة هذه
املقولة وسالمتها ،فإن بعض الفقهاء بالروا يف تنزيلها وتطبيقها ،وأعرضوا عن احلديث وكأنه مضلة هلم

أيضا ،2وبنظرة عجلى على شرح الخرش  3على مخرصر الشيخ خليل املالكي نلمس ذلك جليا ،ألن

الكتاب يعج بآراء الفقهاء واألئمة ،ويندر فيه الشاهد احلديثي ندرة ال مثيل هلا ،وإذا قارنا هذا الكتاب
وغريه من كتب متأخري املالكية بكتب غريهم من احلنفية أو الشافعية جند الفرق بينا والبون شاسعا،
ومن اطلع على ب ائع الصنائع للكاساين أو حاشي :ابن عابدين الشهرية وجد بني ثنايامها ثروة حديثية
الفتة لالنتباه.
أسري ثقافة
ومل يشذ فقهاء املررب عن هذا النسق العام وعن هذه الثقافة السائدة ،بل كان أغلبهم َ

التقليد ،وتلقي مقوالت وآراء األقدمني باالنقياد والتسليم ،ال تراهم إال منتصرين ملشهور املذهب،

عاكفني على فك ألفاظ المخرصر وحل الرامض من الرحف :واملوازنة بني ما قرره صاحب املنت وما
رجحه احملشي وغري ذلك ،مع إعراض شبه تام عن احلديث وعلومه ،وقد قرر غري واحد من العلماء هذا
األمر ،منهم العالمة سيدي حممد بن عبد الكبري الكتاين الشهيد (ت 0327 :هـ) الذي ّبني غربة علم
احلديث يف عهده حىت إنك "ال جتد قائال به ،إذا استدللت حبديث ألحد على جزئية من اجلزئيات
 0الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ،احلجوي.213/2 ،
 2قال الفقيه أبو العباس أمحد الونشريسي (ت 901 :هـ) " :نص األئمة احملققون من علمائنا رضي اهلل عنهم
وأرضاهم على أن املقلد الصرف مثلي ومثل من اشتملت عليه هذه األوراق من األصحاب وأكرب منا طبقة وأعلى منزلة
وأطول يدا ممنو من االستدالل باحلديث وأقوال الصحابة رضي اهلل عنهم ،بل ذلك عندهم من األوليات" .املعيار
املعرب .323/0 :
 3ذكرنا شرح اخلرشي ألن أغلب علماء املررب درسوا املختصر هبذا الشرح يف جامع القرويني أو غريه من املعاهد.
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اغتاظ حىت كأنك أتيت من الدين ما مل يأذن به اهلل" ،0وهبذا املنهج أفسد الفقهاء الفقه من حيث ال
يدرون ،وكان ضعفهم يف العلوم األخرى حائال دون تفاعله معها ،فعرقلوا منوه وازدهاره ،وأسهموا يف
تأخر الفقه وأطمع فيه القاصرين ،حيث رأوه غري
تأخره َ
وتدنّيه ،وكان عملهم هذا "أقدم فساد أوجب َ
صور هلا أحكام تؤخذ مسلَّمة".2
حمتاج إىل نظر أو خدمة علوم أخرى ،بل هو ٌ
يف هذه البيئة اليت ساد فيها التقليد وانتشر ،نشأ العالمة اإلمام السيد حممد بن الصديق الرماري
(ت 0321 :هـ) الذي كان يف بداية أمره فقيها متمكنا من مذهب اإلمام مالك ،منتصرا للمشهور فيه،
مرجحا له ولو خالف الدليل ،وكان ممن يرسل يديه يف الصالة ويؤيد ذلك يف دروسه اخلاصة بشرح
المخرصر ،3وملا بلج درجة االجتهاد تراجع عن كل ذلك ودعا إىل العمل بالدليل ،وخصص بعض

دروسه إلمالء صحيح الرخاري وشرحه ،وكان "يطبق نص مخرصر خليل على احلديث إن كان موافقا

له" ،1ولعله مل يصل إىل هذه الدرجة إال بعد انفتاحه على احلديث وعلومه ،وحفظه ملتونه ،مع دوام النظر
فيه ،واالشترال بفنونه ومصنفاته ،2وكان كثريا ما يناظر الفقهاء املوغلني يف التقليد ،وملا أفحم أحدهم
ذات مرة وألزمه احلجة رد عليه بتعصب " :ما قاله اهلل ورسوله أضعه حتت قدمي وما قاله خليل أجعله
فوق رأسي" ،6وكان كثريا ما حيض أجناله على اتبا السنة وينهاهم عن التقليد ويدعوهم إىل نبذه ،0وهو

 0الكتاين ،حممد بن عبد الكبري  :سلم االرتقاء .027 :
 2حممد الطاهر بن عاشور ،أليس الصبح بقريب  .070 :وسرد يف موضع آخر أسباب تأخر الفقه ،ومنها "ضعف
الفقهاء يف علوم يؤثر الضعف فيها قصورا عند االستنباط  ...فأول ذلك  :ضعفهم يف احلديث ،فإن ذلك يؤثر وقو
اخلطأ يف األمور اليت مرجعها إىل التوقيف ،ويف بيان اجملمالت وحنو ذلك" أليس الصبح بقريب .071 :
 3ابن الصديق ،أمحد  :التصور والتصديق .61 :
 1نفسه .29 :
 2نفسه .20 :
 6نفسه  .62 :ونظري ذلك ما حكاه نظما منذر بن سعيد البلوطي الظاهري (أليس الصبح بقريب : )072 :
طلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيال  :هك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذيري م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم يقول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون كلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن القاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الثقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي

عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد منه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج اهل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالك

ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا  :هك ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال أش ـ ـ ـ ـ ـ ــهب

وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ختفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارك

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن زدت ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا  :ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحنون مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثلَهم

وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مل يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو آف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
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ما أمثر أجناال علماء جمتهدين ،مزجوا بني الفقه واحلديث بفنونه وعلومه ،ومل ينساقوا مع ما كرسه الفقهاء
من الفصل بينهما ،فما هي جتليات احلضور احلديثي يف الكتابة الفقهية لألسرة الصديقية ؟ وكيف تعامل
أعالم األسرة مع احلديث وعلومه يف التأليف الفقهي ؟
ميكن إدراج الكتابة الفقهية ألعالم األسرة الصديقية ضمن إطار الكتابة التجديدية التأصيلية ،ملا
تتميز به من بعد عن التقليد والتعصب ،واتبا للدليل بأنواعه ؛ ومنه السنة النبوية ؛ وميكن للباحث أن
يرصد تعامل الرماريني مع هذا املصدر التشريعي من خالل العناصر اآلتية :
 أنلا  :الاسر لال بالح دث :اشتهر الشيخ السيد أمحد بن الصديق بعلم احلديث وعُرف باحلافظ ،وكان وافر االطال على
مصنفاته ،ضابطا ملتونه ،مصنعفا يف فنونه ،أقرأ وأفاد حىت خترج على يديه كبار علماء احلديث يف العصر
احلديث ،ويف مقدمهم شقيقاه احملدثان السيد عبد اهلل والسيد عبد العزيز ،ومصنفاهتم احلديثية تدل على
ونفائس حتقيقاهتم تدل على غاية الضبط واإلجادة لدقائقه،
تبحرهم وعلو كعبهم يف هذا العلم الشريف،
ُ
والقدرةِ على حل عويص مشكالته ،إال أن ثالثتهم مل حيصروا اهتمامهم هبذا العلم فقط ،بل جتاوزوه إىل
سائر العلوم اإلسالمية من فقه وأصول وتفسري وتصوف وغريه ،وكانت سائر كتاباهتم ال تبارح احلديث
وال تفارقه ،فال يقررون رأيا وال ينتصرون ملوقف إال إذا بينوا دليله احلديثي ،وأحيانا ال يستدلون باحلديث
الواحد ،بل يعمدون إىل التتبع واالستقصاء ،فيستدلون بعدد وافر من األحاديث على املسألة الواحدة،
من ذلك استدالل أيب الفيض السيد أمحد على جواز إطالق لفظ "السيد" على املخلوق بعدة أحاديث،
منها حديث أيب هريرةُ « :ك ُّل نـَ ْف ٍ ِ
الر ُج ُل َسيع ُد أ َْهلِ ِهَ ،والْ َم ْرأَةُ َسيع َدةُ بـَْيتِ َها»،2
آد َم َسيع ٌد ،فَ َّ
س م ْن بَِين َ
ضيء ربك ،اسق ربك ،وليقل :سيدي
وحديث أيب هريرة اآلخر« :ال يقل أحدكم :أطعم ربك ،و ع

وإن قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  :قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اهلل ،ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجوا وأكثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا

وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا مجيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت قِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن مماحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

وإن قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  :قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ،فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوهلم

ـت مالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف رد ذاك املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالك
أتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

 0ابن الصديق ،أمحد  :التصور والتصديق .61 :
 2رواه ابن السين يف عمل اليوم والليلة ،ص ،316ح .311وابن عدي يف الكامل .339/2 ،وهو مما تفرد به أبو
الطاهر بن السرح عن ابن وهب ،قال احلافظ الذهيب يف السري " :حديث صاحل اإلسناد غريب" ،وقال يف تذكرة احلفاظ
(" :)61/2رواته ثقات" ،وقال يف تاريخ اإلسالم (" :)0119/2هذا حديث صحيح غريب".
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موالي ،وال يقل أحدكم :عبدي أميت ،وليقل فتاي وفتايت وغالمي» ،0وحديث« :نعما ألحدهم حيسن

عبادة ربه وينصح لسيده» ،2وغري ذلك من األحاديث اليت أوردها هلذه املسألة الفقهية ،ردا على من
حظر إطالق لفظ السيد على رسول اهلل  أو على سائر الناس.
واختلفت آراء العلماء يف قضاء ركعيت الفجر ،فمنهم من قال بتقدميهما على الصبح ،ومنهم من
قال بقضائهما بعد الصبح ،وهو رأي املالكية 3الذين انتقدهم السيد أمحد بن الصديق واستدل لنقض

حكمهم مبجموعة من األحاديث النبوية ،منها حديث عمران بن حصني أن رسول اهلل  « كان يف
مس ٍري له ،فناموا عن ص ِ
َّ
الة ال َفج ِر ،فاستَي َقظوا حبَعر الش ِ
أمر
َّمس ،فارتَـ َفعوا قليال َّ
َ
َ
َّمس ،مثَّ َ
حىت استَـ َقلت الش ُ
1
جر »  ،ومثله حديث أيب قتادة األنصاري وفيه
قبل ال َفج ِر ،مثَّ َ
مؤذعنا فأذَّ َن فصلّى ر َ
أقام مثَّ صلى ال َف َ
كعتَني َ
ِ
ِ
صلَّوا َّ ِ
ني قَـْبل الْ َف ْج ِرُ ،مثَّ َ َّ
ب َوَركِْبـنَا ،2»...وأورد أحاديث
ُ « :مثَّ أَذَّ َن ب َال ٌلَ ،و َ ْ
صل ْوا الْ َف ْجَرُ ،مثَّ َرك َ
الرْك َعتَـ ْ َ

أخرى عن عدد من الصحابة يف نفس املعىن.
السنن كان شقيقه احملدث أبو الفضل السيد عبد اهلل يف كتاباته الفقهية ،حيث ال
وعلى هذا َّ
يكتفي باالستدالل باحلديث الواحد يف النازلة ،بل يبذل كل وسعه يف االستقصاء ،فيورد للمسألة
الواحدة ما ورد يف شأهنا وما يف معناها من األحاديث النبوية ،وال غرو يف ذلك ،فهو القائل :
6
مدعومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بقواعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
ال ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيء ينف ـ ـ ـ ـ ـ ــع يف العل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم كحج ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ومن مناذج استدالالته أنه ألف رسالة السيف الررار لمن سب النر المخرار بعد ظهور آدات
شيطايي :لسلمان رشدي ،واستدل فيها بأدلة متظافرة على جواز قتل شامت الرسول واملستهزئ به،
وخصص مبحثا من مباحثها لالستدالل احلديثي ،فأورد مخسة أحاديث كلها تؤيد احلكم الشرعي
املذكور ،منها أن كعب بن األشرف كان يشتم النيب فقال رسول اهلل « :من لكعب بن األشرف فإنه
قد آذى اهلل ورسوله» ،فتوىل أمره حممد بن مسلمة ورفيقيه ،7ومنها حديث الرباء بن عازب وفيه أن النيب

 0اجلامع الصحيح لإلمام البخاري ،كتاب العتق ،باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأميت ،ح.2101
 2اجلامع الصحيح لإلمام البخاري ،كتاب العتق ،باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ،ح.2100
 3قال املراكشي املوقت يف شرحه على منظومة ابن عاشر (ص" :)69 :ومن مل يصل الصبح وال الفجر حىت طلعت
الشمس فليقدم الصبح على الفجر".
 1سنن أيب داود ،كتاب الصالة ،باب من نام عن الصالة أو نسيها ،ح.113
 2املسند لإلمام أمحد ،من حديث أيب قتادة األنصاري رضي اهلل عنه.236/37 ،
 6عبد اهلل بن الصديق ،الرأي القومي .2 :
 7صحيح البخاري ،كتاب املرازي ،باب قتل كعب بن األشرف ،ح .3100وصحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري،
باب قتل كعب بن األشرف طاغوت اليهود ،ح.0110
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أمر مجاعة من األنصار بإمرة عبد اهلل بن عتيك بقتل أيب رافع اليهودي الذي كان يؤذي رسول اهلل ويعني

عليه ،0وغريمها من األحاديث.
ومثل ذلك فعل يف قضية التوسل بالنيب  حيث أورد حديث توسل آدم برسول اهلل  بعد
اقرتاف اخلطيئة ،2وحديث توسل الضرير ،وحديث دعاء النيب لفاطمة بنت أسد قبل دفنها ولفظه..." :
ووسع عليها مدخلها حبق نبيك واألنبياء الذين من قبلي ،فإنك أرحم الرامحني" ،3وغري ذلك من

النصوص احلديثية.
وما قلناه يف املثالني يطّرد يف الكتب الفقهية للسيد عبد اهلل ،ولنا أن نتأمل الثروة احلديثية يف كتاباته
حول صالة املسافر واهلجر وغريمها من التآليف لنلمس ن َف َسه التجديدي يف الكتابة الفقهية.
أما شقيقهما األصرر أبو اليسر السيد عبد العزيز فاشتهر باحلديث خترجيا وحتقيقا ،وتصحيحا
وتضعيفا ،وقال عنه مفيت الديار املصرية الدكتور علي مجعة " :أحىي لنا الذهيب واملزي ،بل أمحد والعالئي،
بل ابن حجر والسيوطي ،عامل يف نفس ،وأمة يف شخص" ،1وكانت له مشاركات فقهية رائدة وجمددة،

وكان يف تلك املشاركات – كشقيقيه وشيخيه – فقيها حمدثا ،أو حمدثا فقيها ،وشرحه ملنت العشماند:
جيلي بوضوح مسألة املزج بني الفقه واحلديث واالرتباط بينهما ،فيذكر قول املصنف مث يشرحه ويستدل
له ،فقال عقب قول املصنف "وينتقض – أي الوضوء – مبس الذكر" ما نصه " :حلديث بسرة أهنا
مسعت رسول اهلل  يقول " :إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" رواه مالك وأمحد واألربعة ،وصححه
مجاعة ،وقال البخاري  :إنه أصح شيء يف هذا الباب".2
هذا النموذج يبني املنهج العام الذي حناه الشيخ يف شرحه هلذا املنت الفقهي ،ومنه يلمس الباحث
الفرق بني هذا الشرح وشروح متأخري الفقهاء وحواشيهم على املتون الفقهية حيث ندرة األحاديث أو
انعدامها هو السمة الرالبة.

وإذا ما نظرنا يف التأليف الفقهي للسيد عبد العزيز الرماري فإنه ال حييد عن منهج أخويه ،حيث
يورد األحاديث املتعددة للتدليل على املسألة الواحدة ،من ذلك استدالله بأحاديث متعددة على جواز
صالة ركعتني قبل املررب خالفا ملشهور املذهب املالكي ،منها احلديث املتواتر عن رسول اهلل « :ال
 0صحيح البخاري ،كتاب املرازي ،باب قتل أيب رافع عبد اهلل بن أيب احلقيق ،ح.3103
 2املستدرك على الصحيحني للحاكم ،كتاب تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني ،باب ومن كتاب آيات رسول اهلل
 اليت هي دالئل النبوة.272/2 ،
 3املعجم الكبري للطرباين.320/21 ،
 1من تقريظ العالمة علي مجعة لكتاب حكم اللحم املستورد من أوربا ،ص  :و.
 2عبد العزيز بن الصديق ،إحتاف ذوي اهلمم العالية .9 :
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صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وال صالة بعد العصر حىت تررب الشمس» ،0ووجه الداللة يف
احلديث أن الركعتني بعد أذان املررب وقبل الصالة مها حتما بعد غروب الشمس ،لذا ال حظر وال
كراهة ،2ومما استدل به على اجلواز أيضا حديث عبد اهلل بن مرفل املزين أن رسول اهلل  قال « :بني
كل أذانني صالة ثالثا ملن شاء» ،3وأضاف إىل ذلك أدلة أخرى من فعل رسول اهلل  وتقريراته.
واالستدالل باحلديث غري مقتصر على األشقاء الثالثة املشهورين بتخصصهم احلديثي ،بل حىت
شقيقهم األصويل السيد عبد احلي ال يكاد يقرر مسألة فقهية دون االستناد إىل احلديث واالستدالل به،
فأورد مثال عشرة أحاديث لالستدالل على أن األصل يف األطعمة والثياب املستوردة من أوربا احلل
والطهارة ما مل تتحقق حرمتها أو جناستها ،1منها حديث أنس أن يهودية أهدت إىل رسول اهلل  شاة

مسمومة فأكل منها.2
ومل يستند آل الصديق على ما صح من احلديث فحسب ،بل أحيانا يلجأون إىل احلديث الضعيف،
وذلك لعدة اعتبارات ،منها: 6
 عدم ورود احلديث املقبول (الصحيح أو احلسن).
 أال يكون واهيا أو معارضا بأصل أقوى منه.
 ألنه غري مقطو بعدم نسبته إىل النيب .

وهم يف ذلك موافقون لعلماء املذاهب األربعة الذين عملوا بالضعيف يف كثري من األحكام كما
يلمس ذلك املطلع على يصب الراد :للزيلعي أو الرمخيص الحرير لابن حلر أو غريمها.
 -ثاييا  :الرخردج :

 0رواه اإلمام مالك يف املوطأ (ص ،)369-220-216 :والبخاري يف مواضع من صحيحه ،ومسلم يف ثالثة مواضع
أحدها من طريق اإلمام مالك.
 2عبد العزيز بن الصديق ،اجلواب املطرب .06 :
 3صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب :كم بني األذان واإلقامة ،ومن ينتظر اإلقامة ،ح .621صحيح مسلم ،كتاب
ني ُك عل أَ َذانـَ ْ ِ
ص َالةٌ ،ح.131
اب بـَ ْ َ
ني َ
صالة املسافرين وقصرها ،بَ ُ
 1عبد احلي بن الصديق ،حكم اللحم املستورد من أوربا .22 :
 2صحيح البخاري ،كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ،باب قبول اهلدية من املشركني ،ح .2171صحيح مسلم،
كتاب السالم ،باب السم ،ح.2091
 6أمحد بن الصديق ،املثنوين والبتار  .011 :وللسيد عبد العزيز بن الصديق رسالة خاصة مل تطبع بعد بعنوان:
"التعريف جبهل من أنكر العمل باحلديث الضعيف".
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قد يصعب على الفقهاء واألصوليني ختريج األحاديث لعدم ختصصهم ،فينربي لذلك أهل
االختصاص من حفاظ األمة وحمدثيها ،فيؤلفون املصنفات اخلاصة بتخريج أحاديث كتاب معني ،كما
فعل اإلمام مجال الدين الزيلعي مع كتاب اله اد :يف الفقه احلنفي أو عز الدين بن مجاعة وبدر الدين
الزركشي واحلافظ بن حجر مع شرح الوجيز يف الفقه الشافعي وغريهم كثر ،أما آل الصديق فلم يصعب
عليهم التخريج يف كتاباهتم الفقهية ،ألهنم مرنوا عليه بل مهروا فيه ،فصار عندهم سجية وسليقة من غري
تصنع وال تكلف ،وهلم فيه مصنفات شهرية ،مثل اله اد :ف تخردج أحاددث الر اد :والاكرفا ف
تخردج أحاددث الشفا أليب الفيض أمحد بن الصديق ،والابرهاا برخردج أحاددث المنهاا وتخردج
أحاددث الممع أليب الفضل عبد اهلل بن الصديق ،والرعطف ف تخردج أحاددث الرعرف ورفع العمم
برخردج أحاددث لدقاظ الهمم كالمها أليب اليسر عبد العزيز بن الصديق ،لذلك مل يكن األمر ليعوزهم
فخرجوا كثريا من األحاديث النبوية يف مصنفاهتم ورسائلهم.
يف الكتابة الفقهيةّ ،

بناء على ما سبق ،أورد أبو الفضل عبد اهلل بن الصديق زمرة من األدلة للداللة على وجوب إمتام
املسافر خلف املقيم خالفا البن حزم ،ومنها حديث أيب هريرة يف الصحيحني أن رسول اهلل  قال :
"إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه ،فإذا كرب فكربوا ،وإذا ركع فاركعوا ،وإذا قال مسع اهلل ملن محده
فقولوا اللهم ربنا لك احلمد ،وإذا سجد فاسجدوا ،وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أمجعون".
كان يكفي السيد عبد اهلل وهو بصدد االستدالل لقضية فقهية أن يورد احلديث ويعزوه إىل
الصحيحني ،ففي ذلك غناء وكفاية ،ملا فيه من تبيان لدرجة احلديث ،ومع ذلك اسرتسل يف التخريج،
فأورد حديث أنس يف صحيح مسلم ،وقال " :وللحديث طرق عن عائشة عند الشيخني وأيب داود وابن

ماجه ،وعن جابر عند مسلم واألربعة إال الرتمذي ،وعن أسيد بن حضري عن أيب داود ،وعن أيب موسى
عند ابن ماجه ،وعن معاوية عند ابن ماجه وابن حبان ،وعن ابن عمر عند أمحد والطرباين ،وعن قيس بن
قهد – بالقاف – عند عبد الرزاق ،وعن أيب أمامة عند الطرباين ،وعن مسرة عند البزار والطرباين ،وعن
جبري بن مطعم عند الطرباين" ،0ومل يكن هذا التخريج من الشيخ ترفا فكريا أو تسويدا للورق مبا ال طائل
حتته ،بل لكي يربهن من خالله على تواتر احلديث ،ومن مث تقدميه على غريه يف االحتجاج واالستدالل.
 ثالثا  :النق الح دث :مل يكتف أعالم املدرسة الصديقية باالستدالل باحلديث أو خترجيه فحسب ،بل تع ّدوه إىل النقد
احلديثي تصحيحا وتضعيفا وتعديال وجترحيا ،حىت خيال املرء أنه يقرأ كتابا حديثيا وليس كتابا فقهيا،
ويكفي أن نشري إىل :
0عبد اهلل بن الصديق ،الرأي القومي .22 :
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الحتم عم األحاددث :

دأب الرماريون على االستدالل باحلديث الشريف يف كتاباهتم العلمية كما أسلفنا ،ومل يكتفوا
بإيراد املتون احلديثية ،بل يشفعوهنا بذكر درجاهتا من الصحة أو احلسن أو غري ذلك ،ليعرف القارئ قوة
أو ضعف دليل املسألة ،وهذا يكاد يكون معدوما يف الكتابة الفقهية لكثري من مشاهري األعالم عرب
العصور.0
ففي شرح العشماند :استدل الشيخ عبد العزيز بن الصديق لشرط البلوغ (ضمن شروط وجوب
صالة اجلمعة) حبديث طارق بن شهاب أن النيب  قال « :اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف
مجاعة إال أربعة  :عبد مملوك أو امرأة أو صيب أو مريض» ،وقال عقبه " :رواه أبو داود بإسناد صحيح"،2
وهكذا أورد الشيخ احلديث معزوا إىل مظانه ،ومل يكتف هبذا ،بل أضاف احلكم على احلديث تبيانا
لدرجته وقوته يف االستدالل.
وهذا األمر شا وذا عند أعالم األسرة الصديقية وخرجيي مدرستهم ،حىت ال تكاد جتد حديثا
حمتجا به إال مرفقا حبكمه ،منصوصا على درجته.
ردا على املخالف ،فرالبا ما يذكر الرماريون احلديث الذي استدل به اخلصم
أما إذا كان السياق ّ

مبينني ما به من ضعف أو وضع ،مثل رد أيب الفيض أمحد بن الصديق على منكري اجلمع بني الصالتني
يف احلضر للحاجة من غري سفر وال مطر ،حيث استدلوا حبديث« :من مجع بني الصالتني من غري عذر
فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» ،3وكان رده مسهبا كعادته ،وافتتحه بقوله" :إن احلديث ساقط ال جيوز

العمل به ،وال معارضة احلديث اجملمع على صحته به" ،1وأورد أقوال أهل الفن حول احلديث وراويه،
كقول العقيلي :ال أصل له ،وحكم ابن اجلوزي عليه بالوضع ألنه من رواية حسني بن قيس امللقب حبنش
الذي ضعفه أبو زرعة وابن معني ،وقال عنه البخاري  :أحاديثه منكرة جدا وال يكتب حديثه ...

 0كالقاضي عبد الوهاب املالكي واإلمام الرزايل الشافعي ،حيث كانا إمامني يف الفقه مع ضعف بني يف علم احلديث
مما حدا هبما إىل االستدالل باألحاديث دون ذكر درجتها ،فاستدال يف مصنفاهتما ورسائلهما بالصحيح واحلسن
والضعيف بل واملوضو  ،وهذا أمر شائع بني الفقهاء ،ويف قواعد املقري " :حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء" .ظ:
أليس الصبح بقريب .071 :
 2عبد العزيز بن الصديق ،إحتاف ذوي اهلمم العالية .011 :
 3سنن الرتمذي ،كتاب الصالة ،باب ما جاء يف اجلمع بني الصالتني يف احلضر ،ح.011
 1أمحد بن الصديق ،إزالة اخلطر .71 :
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ونظري ذلك رد أيب اليسر عبد العزيز بن الصديق على من منع صالة الركعتني بعد أذان املررب،

وذلك حني استدالهلم حبديث « :بني كل أذانني صالة إال املررب» ،0حيث نص على أنه "باطل
موضو خمتلق مصنو  ،تفرد بزيادة االستثناء فيه حيان بن عبيد اهلل ،ومل يتابعه عليها أحد من احلفاظ من
أصحاب عبد اهلل بن بريدة".2
ب – الرع دل نالرلردح :
إذا كان أقصى ما يطمح إليه الفقيه هو االستدالل باحلديث الصحيح أو احلسن ،وأن جيتنب
الواهي واملوضو  ،فإن أهم ما يتوسل به ملعرفة هذه املراتب والدرجات هو معرفة رجال اإلسناد ،وما قيل
فيهم من جرح وتضعيف ،أو تعديل وتوثيق ،وهذا الشأن ال قِبل للفقهاء به ،ملا سبق بيانه من ضعف
بضاعتهم وقلة باعهم يف احلديث وعلومه ،وهو ما ألفينا نقيضه عند فقهاء األسرة الصديقية وعلمائها،
فنجد يف كتاباهتم الفقهية الكالم على األسانيد ومناقشة كبار احملدثني يف ذلك ،وإقرار ما بدا صوابه
هلم ،واستقر عليه اجتهادهم ،وال غرابة يف ذلك ،فهم أهل هذا الشأن وأربابه ،وإليهم انتهت رياسته
وإجادته.
روى أمحد وأبو داود عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل عامر بن وائلة عن معاذ أن النيب 
كان يف غزوة تبوك ،إذا ارحتل قبل زيج الشمس أخر الظهر حىت جيمعها إىل العصر ،يصليهما مجيعا ،وإذا
ارحتل بعد زيج الشمس صلى الظهر والعصر مجيعا مث سار ،وكان إذا ارحتل قبل املررب أخر املررب حىت
يصليها مع العشاء ،وإذا ارحتل بعد املررب عجل العشاء فصالها مع املررب.3
استدل أبو الفيض أمحد بن الصديق هبذا احلديث على جواز اجلمع احلقيقي بني الصالتني،1
وتوقف مليا مع مضعفيه من أجل مناقشتهم والرد عليهم ،ومنهم احلافظ أبو حممد بن حزم الذي اعترب
هذا احلديث أردى حديث يف الباب لعدة اعتبارات ،منها أن أبا الطفيل كان يقول بالرجعة ،2فرد عليه

 0مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار ،أبو بكر أمحد بن عمرو املعروف بالبزار.21/01 ،
 2عبد العزيز بن الصديق ،اجلواب املطرب .26 :
3
الص َالتَـ ْ ِ
ني ،ح.0221
اب ْ
ني َّ
اجلَ ْم ِع بـَ ْ َ
مسند أمحد بن حنبل .103/36 ،سنن أيب داود ،بَ ُ
 1ذهب احلنفية إىل منع اجلمع احلقيقي بني الصالتني يف السفر ويف احلضر ،واعتربوا املراد من أحاديث اجلمع إقامة
صالة الظهر مثال يف آخر وقتها والتعجيل بصالة العصر يف أول وقتها ،فنبقي كل صالة يف وقتها الشرعي ،لذلك
يسمى هذا اجلمع صوريا.
 2من الروافض من يقول بالرجعة ،وهم الفرقة الثالثة من السبئية حسب تقسيم اإلمام أيب احلسني امللطي ،ومعتقدهم
أن عليا عليه السالم سيبعث قبل القيامة وسريجع إىل الدنيا ويقيم العدل والقسط .التنبيه والرد على أهل األهواء
والبد .01 :
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السيد أمحد ردا مفحما من عدة وجوه كلها توثيق أليب الطفيل ،منها أنه صحايب رأى النيب  وأدرك
من حياته مثان سنني ،وخرج له أصحاب املسانيد ،والصحابة كلهم عدول عند اجلمهور ،وعلى فرض أن
ابن حزم ال يقول بصحبته فهو تابعي ثقة متفق على توثيقه ،خرج له البخاري ومسلم يف صحيحيهما،
واحتجا به ،ومل يتكلم فيه أحد جبرح ،وما ملزه به من القول بالرجعة فباطل خمتلق مل يذكره أحد من أئمة
اجلرح والتعديل ،وحىت ابن حزم حكاه بصيرة التمريض ،وأهبم قائله ،لذا اعتمد احلافظ أمحد بن الصديق
توثيق أيب الطفيل ،ومل يلتفت إىل ما قاله ابن حزم رمحه اهلل ،بل اعترب كالمه هتويشا ال طائل حتته.0
وملا عمد القائلون بوجوب قصر صالة املسافر خلف املقيم املتم إىل تضعيف ما رواه موسى بن
ِ ِ ِ
ِ
صلَّْيـنَا رْك َعتَـ ْ ِ
سلمة أنه قال البن عباس " :إِنَّا إِ َذا ُكنَّا َم َع ُك ْم َ َّ
ني" فأجابه
صلْيـنَا أ َْربَـعا َوإ َذا َر َج ْعنَا إ َىل ر َحالنَا َ َ
ك سنَّةُ أَِيب الْ َق ِ
ِ
اس ِم  ،"أعلوه بعدة تعليالت منها ضعف الطفاوي ،وهو ما اعتربه الشيخ
ابن عباس  :ت ْل َ ُ

عبد اهلل بن الصديق جرأة غري حممودة ،ألن الطفاوي من شيوخ أمحد بن حنبل الذين يروي عنهم يف
املسند ،وهذا توثيق له ،ألن اإلمام أمحد ال يروي يف املسند إال عن ثقة كما قال البنه عبد اهلل ،ووثقه
أيضا ابن معني وعلي بن املديين ،وهو من رجال الصحيحني ،ومل يعبأ أبو الفضل الرماري بتضعيف أيب

زرعة وأيب حامت للطفاوي بعد توثيق املذكورين له.2
قواع المصطمح :

تعد املصنفات الفقهية لألسرة الصديقية الرمارية خزانة ثرية بعلم املصطلح وقواعده ،فال نكاد جند
رسالة ولو صررت حجما إال وفيها شذرات من ذلك ،وأفضل أمنوذج يؤيد ما قلناه ما ورد يف رسالة
حسن اإلسوة أليب اليسر عبد العزيز بن الصديق ،حيث أورد حديث أم ورقة بنت نوفل أن النيب صلى
اهلل عليه وسلم كان يزورها يف بيتها ،وجعل هلا مؤذنا يؤذن هلا ،وأمرها أن تؤم أهل دارها الفرائض .وملا
استدل هبذا احلديث أشار إىل أن أبا داود سكت عنه ،فكانت الفرصة مالئمة للحديث عما تقرر يف
علم املصطلح عن سكوته ،وجلب نصوص أيب داود والنووي والسيوطي.
مث انربى للرد على من تكلم يف احلديث من أجل جهالة عبد الرمحن بن خالد ،فبني أهنا ال تضر،
ألن "اجملهول ال خيلو من أن يكون حديثه معروفا أو منكرا ،فإن كان معروفا فجهالته ال تضر ،وإن كان
منكرا أو عرف تفرده به فهو ضعيف ،وحديث أم ورقة رضي اهلل تعاىل عنها ليس منكرا ،فقد ثبت
بالرواية األخرى الصحيحة صالة الصحابيات بعضهن ببعض ،ومما يدفع عنه اجلهالة أن ابن حبان ذكره
يف الثقات ،وسكت أبو داود على حديثه ،كل هذا "جيعله من املستورين الذين يقبل حديثهم ويعمل به،
 0أمحد بن الصديق ،إزالة اخلطر .39 – 31 :
 2عبد اهلل بن الصديق ،الرأي القومي .36 :
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ألنه مل يعرف فيه طعن ،وال رماه أحد جبرح ،وقد ذكره البخاري يف تارخيه وابن أيب حامت يف اجلرح
والتعديل ،ومل يتكلما فيه بشيء ،السيما وقد توبع مما جيعلنا نطمئن على أنه غري منكر احلديث ،وال
مضطرب يف الرواية".0
بالتأمل فيما أوردناه نلمس كيف يستعمل الفقيه ثقافته احلديثية للحكم على احلديث ،وكأنه يدرب
القارئ على الصناعة احلديثية وخيربه مبسالكها وطرقها.
أما السيد عبد اهلل بن الصديق فريد على من ضعف حديثا باالضطراب ،فيتحفنا بكالم نفيس قد
يظن قارئه ألول وهلة أنه بصدد قراءة كتاب خاص باملصطلح ،يف حني أنه كتاب فقهي حمض ،فيقول :
"واملقرر عند علماء احلديث أن االضطراب إمنا يكون حيث ختتلف الروايات بالتنايف وال مرجح مع تعذر
اجلمع ،أما أن تكون رواية جمملة واألخرى مفصلة ،أو رواية دالة باملفهوم واألخرى مصرحة به ،فذلك
بعيد عن االضطراب بعد الضب عن النون".2
خاتم: :
أبرزت يف هذا البحث احلضور احلديثي القوي يف الكتابة الفقهية ألعالم األسرة الصديقية الرمارية
من خالل ما أوردت من اقتباسات ونقول ،هي ملع وإشارات من علمهم ،ونتف وحملات من فقههم ،مل
ألتزم يف ذكرها االستقصاء واالستيعاب ،ولو قصدت ذلك لطال بنا املقال ،ومل يستوعبنا املقام ،وحسيب
أن أبني من خالل هذه العجالة أن الكتابة التجديدية للرماريني ارتكزت بل تأسست على مبدأ اجلمع
بني الفقه واحلديث ،وكأهنم هبذا اجلهد يق عومون اخللل املنهجي املبين على الفصل القسري بينهما ،فردموا
اهلوة وجتاوزوا الفصام ،وكانت كتاباهتم جسرا واصال بني العلمني ،وفقها مبنيا على أساس من الدليل
متني.
لذلك أقرر مطمئنا أن املنهج الرماري يف التأليف الفقهي انقطع منذ زمان غري يسري ،حيث ال جند
الكالم الفقهي مقرونا بالتخريج والتعليل والكالم على األسانيد  ...إال يف كتب مشاهري األعالم كابن
عبد الرب والنووي وابن حجر والسيوطي ونظرائهم ،ولعل هذا الن َفس االجتهادي الذي متيزت به الكتابة
الفقهية الصديقية واحلضور احلديثي الكثيف يف مباحثها هو ما أدى إىل وقوعها عند الباحثني والدارسني
موقع االغتباط ،وجعلهم يتمسكون هبا ويرتبطون بدررها ونفائسها أشد االرتباط ،وال غرو يف ذلك،
فكتبهم تذكرنا بالكتب املؤ عسسة اليت ال تعرف الفصل بني الفقه واحلديث ،ودوننا موطأ اإلمام مالك
 0عبد العزيز بن الصديق ،حسن اإلسوة .02 :
 2عبد اهلل بن الصديق ،الرأي القومي .31 :
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الذي امتزج فيه العلمان امتزاج الروح باجلسد ،حىت اختلط أمره على الناس وتنازعوا يف شأنه ،أهو كتاب
فقه أم كتاب حديث ؟ وما أدراهم أن الفصام بني العلمني مل يَ ُدر خبلد اإلمام ،وأن الوصل بينهما كان
إشارة منه مل يتلقفها أتبا مدرسته ،ومل يتمسك هبا مقلدو مذهبه ،ولو كان الوصل واملزج منقصة ملا تبوأ
الموطأ مكانته بني املصنفات كما تبوأ التاج مكانته من الرأس ،وعلى منواله سار اإلمام البخاري الذي
ضم إىل احلديث الفقه املبثوث يف تراجم اللامع الصحيح ،فكان نورا على نور" ،يـَ ْه ِدي اللَّهُ لِنُوِرهِ َم ْن
يَ َشاءُ".

ثرت المصادر نالمراجع:

ابن عاشور ،حممد الطاهر (ت 0393 :هـ) :

 -1أليس الصرح بقردب ،ط  ،0 :دار سحنون ودار السالم0127 ،هـ2116/م.
الرماري ،أمحد بن حممد بن الصديق (ت 0311 :هـ) :
 -2لزال :الخطر عمن جمع بين الصالتين ف الحضر ،مكتبة القاهرة ،ط 0131 .2 :هـ2119/م.
 -3الرصور نالرص دق بأخرار الشيخ سي ي محم بن الص دق ،ط ( .2 :د.ت).
 -6الحسر :عم من جوز صالة اللمع :بال خطر ،:املطبعة املهدية ،تطوان/املررب( ،د.ت).
 -0المثنوي نالررار ف يحر العني المعثار الطاعن فيما صح من السنن ناآلثار ،املطبعة اإلسالمية
باألزهر.0322 ،
الرماري ،عبد احلي بن حممد بن الصديق (ت 0102 :هـ) :
 -6حتم المحم المسرورد من أنربا النصرايي :أن الرد القوي عم ابن العرب نالقرضاني ،ط ،3 :
املطابع املرربية والدولية ،طنجة( ،د.ت).
الرماري ،عبد العزيز بن حممد بن الصديق (ت0101 :هـ) :
 -7لتحاف ذني الهمم العالي :بشرح العشماند ،:دار البشائر اإلسالمية ،ط،2 :
0122هـ2112/م.
 -8اللواب المطرب لمن سأل عن أدل :اسرحراب الركعرين قرل صالة المغرب ،املطبعة املهدية،
تطوان/املررب( ،د.ت).
 -7حسن اإلسوة بما نرد ف لمام :المرأة بالنسوة ،مكتبة القاهرة0121 ،هـ2111/م.
الرماري ،عبد اهلل بن حممد بن الصديق (ت 0103 :هـ) :
 -15الرأي القودم ف نجوب لتمام المسافر خمف المقيم ،ط ،0 :القاهرة0111 ،هـ0911/م.
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الكتاين ،حممد بن عبد الكبري الشهيد (ت 0327 :هـ) :
 -11سمم الارتقاء ف منشأ الرصوف ننجوب شيخ الرربي ،:حتقيق د .إمساعيل املساوي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت0126 ،هـ2112/م.
املوقت ،حممد بن حممد بن املبارك املراكشي :
 -12الحرل المرين عم

يظم المرش

المعين ،دار الرشاد الح دث ،:الدار البيضاء،

0121هـ2113/م.
احلجوي ،حممد بن احلسن الثعاليب اجلعفري الفاسي (ت0376 :هـ):
 -13الفتر السام ف تاردخ الفقه اإلسالم  ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط0106 :0هـ-
0992م.
امللطي ،أبو احلسني حممد بن أمحد الشافعي (ت 377 :هـ) :
 -16الرنريه نالرد عم أهل األهواء نالر ع ،تقدمي وتعليق الشيخ حممد زاهد الكوثري ،نشر املكتبة
األزهرية للرتاث0101 ،هـ0997/م.
الونشريسي ،أبو العباس أمحد بن حيىي (ت 901 :هـ) :
 -10المعيار المعرب ناللامع المغرب عن فراني أهل لفردقي :ناألي لس نالمغرب ،خرجه مجاعة
من الفقهاء بإشراف د .حممد حجي .نشر وزارة األوقاف املرربية 0111 ،هـ0910/م.
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شيخ الجماعة العالمة التاودي ابن سودة الفاسي:

فقيها ومحدثا

ال كرور محم عيسوي
أسراذ بالمركز اللهوي لمهن الرربي :نالرتودن ـ نج ة ـ /المغرب

مق م::
لقد كان للحركة احلديثية اليت تزعمها السلطان حممد بن عبد اهلل ومن بعده ابنه املوىل سليمان أمهية
كبرية يف ازدهار مدرسة احلديث بالررب اإلسالمي يف أواخر القرن الثاين عشر وبداية القرن الثالث
عشر ،هذه املدرسة اليت خترج منها كبار العلماء كالعالمة أمحد بن عبد العزيز اهلاليل
السجلماسي(ت0072هـ) ،وحممد بن قاسم جسوس (ت0012هـ) ،واحلافظ أيب العالء إدريس العراقي
(ت0011ه) ،واجلنوي (ت0211ه) ،والتاودي ابن سودة (ت0219ه) ،وعبد القادر بن
شقرون(0209هـ) ،والطيب ابن كريان(0227هـ) ،ومحدون ابن احلاج(0232هـ) ،وأيب العباس أمحد بن
التاودي(ت0232هـ) ،وأيب القاسم الزياين(0219ه) ،وابن عمرو الرباطي(0213هـ) ،والعريب
الدمنايت(0223هـ) ،وعبد القادر الكوهن الفاسي (ت0221هـ) ،وبدر الدين احلمومي(0266هـ)،
وغريهم.
واالهتمام برتاجم العلماء والتعريف هبم يكتسي أمهية تربوية بالرة بالنسبة للجيل الصاعد .ويدفعهم
إىل احرتام العلماء وأويل الفضل وتوقريهم ،فالعلماء ورثة األنبياء .فهم أئمة اهلدى ومصابيح اإلسالم،
ينشرون العلم واهلدى والرشاد .والتعريف بسريهم ومبؤلفاهتم إخراج هلم من زوايا اإلمهال ،والتذكري هبم
وبعلومهم على مر العصور واألجيال .فهذا املوىل سليمان كان يشجع العلماء على البحث والتأليف،
لتدوين العلم وتوثيقه خشية ذهابه بذهاب أهله.
من ذلك الرسالة اليت أرسلها إىل املؤرخ الزياين لتأليفه كتاب "الرتمجانة الكربى" واليت يقول فيها:
ألفت ،ولقد عاب أهل العصور ،وعلماء اجلمهور ،من
أحسنت فيما
« ...فلقد
مجعت ،وأ َ
ُوجرت فيما َ
َ
َ

مل يقيد فضائل أهل زمانه ،ومكارم إخوانه ،ألن املذكور حي ما بقي ذكره ،قال تعاىل﴿ :واجعل يل
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لسان صدق يف اآلخرين﴾ ،واجملهول ميت ،حي وميت.»...

ويف إطار البحث عن معامل هذه املدرسة احلديثية ،والتعرف على روادها ،وإسهاماهتم ،أقف عند
علم من أعالم هذه املدرسة ،ساهم بشكل كبري يف دعمها وتطويرها  ،إنه شيخ اجلماعة يف وقته ،الشيخ
التاودي بن سودة ،احلافظ املسند الفقيه ،أستاذ اجليل أو أستاذ فاس يف هناية القرن الثاين عشر وبداية
القرن الثالث عشر .ف ُكتب الفهارس والربامج والرتاجم مليئة بأسانيده وطرقه ملصنفات احلديث وغريها،

وفتاويه الفق هية منتشرة يف كتب االفتاء والنوازل .ومن تقدير علماء املررب جلهود التاودي أهنم كانوا ال
يدرسون حتفة ابن عاصم إال بشرحه.

وقد تأثرت احلركة العلمية هبذه النزعة احلديثية ،وخاصة الفقه الذي سرت فيه نسمة احلياة ،فلم يبق
قاصرا على نصوص الفقهاء اجملردة وأقوال اخلالفيني غري املسندة ،وذلك بفضل انتشار كتب السلف،
واالطال على آثار األقدمني مع حسن النظر يف الكتاب والسنة(.)2
أما بالنسبة جلامعة القرويني فهو أول من نظمها يف عهد الدولة العلوية ،ووضع هلا برامج التكوين يف
خمتلف العلوم اليت تدرس هبا مع التنصيص على املؤلفات اليت تدرس يف نطاق تلك العلوم(.)3
وقد أفرزت هذه احلركة العلمية علماء كبارا ،أمثال الشيخ التاودي ،الذي خلف إنتاجا علميا
ضخما .فالتعريف به وبشيوخه وتالمذته يدخل ضمن مشرو كتابة تاريخ احلركة العلمية يف عهد
السلطان حممد بن عبد اهلل وابنه املوىل سليمان .وهو أيضا تعريف بالعلم والعلماء ،وما هلم من منزلة
ومكانة يف االسالم .يقول العالمة اخلضر احلسني -يف مطلع حماضرته عن علماء االسالم يف األندلس:-
أُحدثكم عن أمة من أهل العلم عاشوا يف السنني اخلالية .وال أقصد حبديثي عنهم الدعوة إىل أن نأخذ
بكل مظهر من مظاهرهم ،أو نقتدي على كل أثر من آثارهم ،فإن لكل جيل شأنا ،ولكل دولة
لُبوسا(أي أحواال وأعماال)؛ وإمنا هي نظرة نُلقيَها على سرية أوالئك العلماء ،من الناحية اليت يتمثل فيها

أدب اإلسالم ،وترتاءى فيها اهلمة النبيلة؛ وهي ناحية ال ختتلف باختالف املواطن ،وال تتبدل ما تبدلت
األجيال(.)1

(*) إعداد الدكتور حممد عيسوي :أستاذ باملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين ـ وجدة ـ اململكة املرربية.
( )0الرتمجانة الكربى ص.217
( )2النبوغ املرريب ،ص.271 :
( )3دعوة احلق ،العدد ،312 :ص.39 :
( )1علماء اإلسالم يف األندلس :العالمة حممد اخلضر حسني :ص ،29حتقيق الشيخ صاحل العود -دار ابن حزم-
الطبعة األوىل.2100-0132:
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تعردف الشيخ الراندي بن سودة(:)1
عصر المؤلف:
عمر الشيخ التاودي طويال ،حيث عاش أكثر من تسعني سنة ،فكانت نشأته األوىل يف عهد
املوىل إمساعيل ،كما قضى زهرة شبابه يف فرتة االضطرابات اليت تلت وفاة املوىل إمساعيل ،واليت
عرفت أزمة حكم امتدت ثالثني سنة ،مث عاصر فرتة االستقرار السياسي اليت متت بتمكني
السلطان حممد بن عبد اهلل ( )0791-0727 / 0211-0070من اإلمساك بزمام السلطة.
وقد كان لالستقرار السياسي الذي عرفه املررب أمهية بالرة يف ازدهار احلركة العلمية .وقد
حاول السلطان حممد بن عبد اهلل رأب الصد الذي أصاب املررب إثر وفاة جده املوىل امساعيل
ودعا إىل التشبث بالكتاب والسنة ،وأمر العلماء بتدريس كتب احلديث وحثهم على العناية
مبصادر الفقه املالكي.
بل قام بنفسه بالتأليف يف احلديث ،ومضى يف هذه القضية إىل أبعد مدى .وذلك لينهج
للعلماء طريق العمل سواء يف التدريس أو التأليف(.)2
وقام بإصالح التعليم يف جامعة القرويني ،فمنع تدريس كتب الفرو واملختصرات ،وركز على
املصادر واألُمات ،وقد سامهت هذه اجلهود يف النهضة احلديثية ،اليت أينعت ،وانتعشت ووصل
إشعاعها إىل املشرق .وجاء من بعد ابنه املوىل سليمان الذي أرجع األمور إىل ما كانت عليه ،من
إعطاء الفقه األولوية .ولكن ومع ذلك .فقد كانت له غبطة كبرية يف التفسري مما كان باعثا على
مزيد االعتناء به .ويف أيامه نبج املفسر الكبري الشيخ الطيب بن كريان .كما نبج يف احلديث احلافظ
أبو العالء العراقي ،وتأثر الفقه بأجواء اإلصالح والتجديد.
( ) 0انظر ترمجته بتفصيل يف املراجع التالية :الروضة املقصودة يف مآثر بين سودة :أليب الربيع سليمان احلوات ،التعريف
بالتاودي ابن سودة أليب عبد اهلل حممد الطالب بن أيب الفيض محدون بن احلاج السلمي،سلوة األنفاس/ 0 :
 002وما بعدها ،جامع القرويني،112/3 :املوسوعة املرربية، 01 / 2 :اإلعالم مبن حل مبراكش وأغمات من
األعالم ،للعباس بن إبراهيم 036 /6 :وما بعدها ،فهارس علماء املررب ،ص ،291النبوغ املرريب:ج293/0
،الفكر السامي،291 / 2 :شجرة النور الزكية :رقم ،0116إحتاف املطالع ،79-71 / 0 :احلياة األدبية :ص
 322وما بعدها،مثرة أنسي يف التعريف بنفسي ،لسليمان احلوات :ص  - .91-19مؤرخو الشرفاء :ص -231
.239
( )2النبوغ املرريب يف األدب العريب عبد اهلل كنون ص 276 .طبعة بدون تاريخ.
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وكان املوىل سليمان يعقد اجملالس احلديثية ،ويستدعي هلا كبار احملدثني .وأسهم يف التأليف
احلديثي والفقهي وشجع العلماء على ذلك.
أصمه نيسره:
يرجع أصل التاودي إىل جزيرة األندلس ،اليت هاجر منها أسالفه إىل املررب ،ونسب بين سودة يرجع
إىل "مرة" القبيلة العربية القرشية.
وقد أفرد سليمان احلوات هذا البيت السودي بالتأليف يف كتابه "الروضة املقصودة واحللل املمدودة
يف مآثر بين سودة".
وكذلك حممد العابد بن أمحد ابن سودة يف "األنباء من امائل رجال بيت بين سودة"( .)0والبيت
السودي بيت علم وأصالة ،تواتر العلم فيه عرب األجيال.
هذا البيت الشهري يف ميدان املعرفة والتدريس أجنب أعالما بارزين كشيخ الشيوخ اإلمام سيدي
التاودي ،وكفاهم به فخرا واعتزازا.)2(...
نمن أعالم هذا الريت:
 أبو القاسم بن قاسم ابن سودة املري (ت  0111ه)( )3القاضي العامل املفيت النوازيل .اشتهربالفقه ،واملنطق ،واألصول .ويل قضاء مراكش يف عهد السلطان أمحد املنصور السعدي .كان له كرسي
()1
جبامع القرويني
 أبو عبد اهلل حممد بن أيب القاسم بن سودة (ت 0176هـ) الفقيه املدرس .كان يدرس جبامعالقرويني على كرسي والده .أخذ عنه احملدث أبو زيد بن عبد القادر الفاسي وغريه .قال احلافظ أبو زيد:
مسعت منه مجلة من التفسري والرسالة ،واحلكم البن عطاء اهلل ،وحتفة ابن عاصم بشرحها لسيدي حممد
ميارة( . )2له عدة مؤلفات؛ منها شرح لصحيح البخاري ،وهو من شيوخ احملدث ابن احلاج السلمي

( )0املوسوعة املرربية لألعالم البشرية ،ج  2ص .02
( )2إسعاف اإلخوان الراغبني برتاجم ثلة من علماء املررب املعاصرين ،حممد بن الفاطمي السلمي ،ص  ،012مطبعة
النجاح ،الدار البيضاء ،ط .0102 ،0
( )3نشر املثاين ،ج  0ص  22وما بعدها.
( )1املرجع نفسه ،ج  0ص .036
( )2املرجع نفسه ،ج  2ص .021
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املتوىف سنة (ت  0019ه)( )0قرأ عليه الرسالة واملختصر.
 عمر بن الطالب بن سودة (ت0212هـ) :حامل راية املذهب باملررب .قال حممد بن قاسمالقادري :كان رمحه اهلل ،عاملا متقنا ،حافظا متفننا ،مشاركا ،خريا ،دينا ،متواضعا ..قرأت عليه رمحه اهلل
حنو الربع من خمتصر خليل( .)2وقال جعفر بن إدريس :قرأت عليه طرفا من خمتصر خليل قراءة حتقيق،
وكان يسرد علينا مبيضة حاشية له على اخلرشي( .)3من شيوخه عبد القادر الكوهن ،حممد بن عبد
الرمحن ،عبد السالم األزمي.
 املهدي بن الطالب بن سودة(ت0291هـ) :قاضي اجلماعة مبكناسة الزيتون ونواحيها .يروي عنالكوهن ،وابن عبد الرمحن ،واألزمي ،والزروايل ،وبدر الدين احلمومي ،وغريهم .من مؤلفاته :حواشي
على :اخلرشي ،وعلى احمللى على مجع اجلوامع البن السبكي ،وعلى خمتصر السعد ،وعلى شرح السلم
للشيخ بناين ،وفهرسة ،إىل غري ذلك من التآليف(.)1
 حممد بن عبد الواحد ابن سودة (ت0299هـ) :الفقيه األديب ،اخلطيب ،املشارك يف جل()2
العلوم
 أبو العباس أمحد بن الطالب بن سودة املتوىف سنة (ت 0320ه) من أكرب مشايخ املررب يفوقته ،له حاشية على صحيح البخاري ،وختمات عليه ،إىل غري ذلك من التآليف والتقاييد .كان يسرد
أخذت عنه بفاس صحيح
صحيح البخاري يف جملس سلطان املررب احلسن األول .قال احلجوي:
ُ
والزمت درسه فيها إىل اخلتم رواية ودراية(.)6
البخاري ،وامائل الرتمذي،
ُ
( )0فهرسة ابن احلاج السلمي ،حتقيق ابن عزوز ،دار ابن حزم ،ط  ،0121 ،0ص .071
( )2فهرسة حممد بن قاسم القادري :ص.71
( )3فهرسة جعفر بن إدريس الكتاين :حتقيق ابن عزوز ،دار ابن حزم ،ط .0122-0ص.012
( )1انظر ترمجته بتفصيل يف :فهرسة حممد بن قاسم القادري ،77-76:فهرسة جعفر بن إدريس:ص،011-013
إحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع :عبد السالم بن سودة .261/0 :ط 0107/0حتقيق د.
حممد حجي .دار الررب اإلسالمي ،سلوة األنفاس وحمادثة األكياس :العالمة حممد بن جعفر الكتاين311/0:
.ط.0122/0
( )2انظر ترمجته بتفصيل يف :فهرسة القادري:ص ،11فهرسة جعفر بن إدريس الكتاين:ص ،012-010إحتاف
املطالع ،276/0 :وفيات الصقلي :حتقيق د .أمحد العراقي-ط-0122/0ص019
( )6انظر فهرسة حممد بن احلسن احلجوي ،املسماة :خمتصر العروة الوثقى يف مشيخة أهل العلم والتقى :ص.60-61
حتقيق :د .حممد بن عزوز ،دار ابن حزم /الطبعة األوىل ،2113-0121:وإحتاف املطالع.321/0 :
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 األستاذ عبد السالم ابن سودة تويف سنة (ت 0111ه) .البحاثة املؤرخ النسابة األديب ،اشترلطيلة حياته بالبحث يف مصادر تاريخ املررب ،وخص مدينة فاس مسقط رأسه بعناية كبرية ،حىت ليمكن
عده حبق "مؤرخ فاس" بال مناز يف وقتنا احلاضر.
ترجم لنفسه يف هناية فهرسته( .)0من مؤلفاته "إحتاف املطالع بوفيات أهل القرن الثالث عشر
()3
والرابع"( .)2وهناك ثالثة عشر كتابا أخرى مل تعرف طريقها بعد للنشر.
ولقد حظيت األسرة السودية العاملة باهتمام املؤرخني والعلماء يف خمتلف مراحلها ،وتنقالهتا ما بني
الشام واألندلس واملررب ،وما ذلك إال ملا أنتجته من فطاحل العلماء ،وكبار القضاة ،ورجاالت اخلطابة
واألدب ،وتفيدنا كثري من املصنفات يف التاريخ واألدب والرتاجم بسري علماء وصلحاء األسرة السودية.
ومن ذلك "اإلحاطة يف أخبار غرناطة" و"روضة النسرين" و"جذوة االقتباس" و"نفح الطيب"(.)1
اسم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه:
أبو عبد اهلل حممد التاودي( )2بن الطالب بن حممد بن علي بن حممد بن علي بن أيب القاسم بن
حممد بن أيب القاسم ابن سودة املري( )6القرشي األندلسي أصال ،الفاسي دارا ومنشأ.
يكىن بأيب عبد اهلل ،وأيب النور.
ولقبه املشارقة زمن رحلته ل لحجاز بشمس الدين ،وهو من األلقاب اجلارية عندهم ،إال أنه كان ال
يطمئن إىل التلقيب به ،بل يتحاشى عنه ،ألنه من البد املنهي عنها( .)7وقد لُّقب بألقاب علمية،

ونعوت تقديرية من قبل أصحاب الرتاجم تقديرا لعلو كعبه يف العلم .منها" :هالل املررب وبركته وحامل
فتواه وقدوته ،اإلمام اهلمام شيخ اإلسالم وعمدة األنام وخامتة احملققني األعالم( ،)1شيخ اجلماعة يف
( ) 0سل النصال ،للنضال باألشياح وأهل الكمال "فهرس الشيوخ" ،تأليف عبدالسالم بن عبد القادر ابن سودة،
تنسيق وحتقيق حممد حجي ،دار الررب اإلسالمي ،الطبعة األوىل.0997-0107 ،
( )2طبع بتحقيق حممد حجي ،دار الررب ،ط .0997-0107 ،0
( )3انظر الصفحة  231وما بعدها من فهرسته "سل النصال".
( )1مقدمة كتاب "الروضة املقصودة" ،ص  09ملبارك ربيع.
( )2التاودي يف األصل نسبة إىل بين تاودة بضم الواو ،قرية من أعمال فاس (وهي املعروفة اليوم بفاس البايل) ،انظر
األعالم للمراكشي.036 /6 :
( )6قبيلة من قبائل قريش ،انظر نشر املثاين.22 /0 :
( )7الروضة املقصودة.037 /0 :
( )1شجرة النور :ص .373
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وقته ودهره ،وممن ألقت إليه العلوم بالزمام يف عصره(.)0
شيخ اجلماعة بال مناز ( ،)2وغريها من األلقاب اليت تشهد على مكانته العلمية اليت وصل إليها.
مول ه نيشاته:
ولد بفاس فيما بعد الثالثة والعشرين إىل ستة وعشرين ومائة وألف هجرية.
تويف والده وتركه َمحال يف بطن أمه.
وبعد والدته ،تعاهدته بالرعاية والصيانة ،وأخذته باألدب والرتبية إىل أن بلج أشده ،وكمل منوه .وملا
بلج سن التعليم صرفته للمكتب ،فكان دائم السلوك يف طريق املراشد ،حريص االعتناء جبميع أنوا
احملامد ،مقبال على املفروض واملسنون تاركا الصبيان يف خوضهم يلعبون ،أخذ باجلد واالجتهاد(.)3
حفظ القرآن الكرمي يف أقرب مدة ،مث انطلق يف حفظ املتون( )1املتداولة ،واليت تلخص مبادئ كثري
من العلوم األساسية ،وهي طريقة اتبعها املراربة يف املعاهد الدينية ،وال زال األمر على ذلك إىل اليوم.
هذا وملا شرح اهلل صدر هذا الشيخ اجلليل ،وجعله ال يصرف وجهته لشيء إال عن دليل ،أهلمه
العناية بطلب العلوم ،واألخذ منها جبامع اخلصوص والعموم والوقوف على حقائقها ،مبضايق

التحقيق(.)2

واستطا يف وقت قصري أن يتمكن من جمموعة من الفنون كالتفسري واحلديث والفقه واألصول واللرة
وغريها ،...وأصبح يرشى جمالس العلم ،ويالزم العلماء والفقهاء الذين كانت متوج هبم مدينة فاس،
والذين تل ّقى دراسته كلها تقريبا عنهم.
شيوخـ ـ ـ ــه:
أخذ الشيخ التاودي العلم عن عدد كبري من العلماء املراربة ،وملا رحل إىل املشرق ألداء مناسك
احلج ،مل يرتك عاملا أو صاحلا إال واتصل به.
( )0اإلعالم للمراكشي.036 /6 :
( )2إحتاف املطالع.71 /0 :
( )3الروضة املقصودة.200 /0 :
( )1مجعت هذه املتون يف كتاب مستقل "اجملمو الكامل للمتون ،حيتوي على  91متنا" طبع عدة طبعات منها طبعة
دار الفكر.2110/0120 ،
( )2الروضة املقصودة.209 /0 :
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فقد وضع فهرسة اعتمدها يف احلديث عن شيوخه وأسانيده ،ومعاصريه ،مفصال درجات األخذ عن
هؤالء وأوالئك ،وأسباب الرتمجة لشخصيات رمبا تعترب أهنا ال ترقى إىل مرتبة جتعلها تأخذ حيزا يف فهرسة
الشيخ .فهو يسجل الذين درسوا عنه ،بل حىت الذين دعوا له ،ويرتجم حىت ملن ظن هبم اخلري والربكة(.)0
وقسم احلوات شيوخ التاودي إىل نوعني:
النوع األنل :الشيوخ أويل القدم الثابتة الرسوخ ممن اعتمدهم يف الدراية ،واستند إليهم يف الرواية.
فالشيخ التاودي باعتبار هذا املعىن االصطالحي له شيوخ من أهل القدم يف العلم وحتقيقه الثابتة
الرسوخ ،ما بني مراربة أخذ عنهم العلوم دراية ورواية ،وسلك بنور تعليمهم إىل معامل اهلداية ،ومشارقة
()2
تربك بروايتهم ،ومتسك يف علو السند بإجازهتم.
النوع الثاي  :شيوخه من أهل التربك والتلقني .ويقصد هبم كل من أسدى إليه معروفا ،أو أنعم عليه
بنعمة العلم أو العمل ال وإن كان مرمورا.
 شيوخ العمم من المغارب::سأذكرهم مرتبني حسب الرتتيب املوجود يف الفهرسة الصررى للشيخ التاودي ،اليت اكتفى فيها
بعشرة شيوخ .قال بعد االنتهاء من ذكرهم" :وفيمن ذكرناه كفاية ،ونسأل اهلل االستقامة والتوفيق
واهلداية"(.)3
والشيوخ الذين أخذ عنهم العلم ،يتعدى هذا العدد بكثري ،لكنه اقتصر على ذكر كبار العلماء
الذين أخذ عنهم كتاب "املوطأ" ،وغريه من الكتب ،وكان يالزمهم كثريا:
 -0الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن عبد السالم بناين ،املشهور بابن محدون( )1الفاسي دارا ومنشأ
ووالدة ،الفقيه العالمة ،مسند فاس واملررب يف وقته ،شيخ اجلماعة ،وخامتة العلماء الكبار .أخذ عنه
مجاعة من أشياخ وقته كأمحد بن ناصر ،وعبد السالم بن الطيب القادري ،وحممد بن عبد القادر
( )0مقدمة كتاب "الروضة املقصودة":العالمة حممد املنوين.03 /0 :
( )2الروضة املقصودة.263 /0 :
( )3الفهرسة الصررى ،للشيخ التاودي ،حتقيق عبداجمليد خيايل ،دارالكتب العلمية ،الطبعة األوىل :0123 ،ص .77
( )1انظر ترمجته يف املراجع التالية :نشر املثاين  ،10-11 /1فهرس الفهارس ،227-221 /0 :مؤرخو الشرفاء :ص
 ،222شجرة النور :ص  ،323رقم  ،0111التقاط الدرر للقادري :ص  ،101-106جامع القريني/3 :
 ،112دليل مؤرخ املررب األقصى :ص  ،237 - 206تراث املراربة :ص  ،012سلوة األنفاس-016 /0 :
.011
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الفاسي ،وميارة الصرري ،وابن احلاج ،وأيب سامل العياشي ،واحلسن اليوسي ،وغريهم.
رحل إىل املشرق ،وأخذ عن أعالم منهم :اخلرشي ،وعبد الباقي الزرقاين ،وغريمها.
ألَّف كتبا منها :شرح على االكتفاء للكالعي يف السري مساه "معاين الوفا مبعاين االكتفا" ،وشرح
ضمنها فضائل احلرمني الشريفني .رحل
المية الزقاق يف األحكام ،واختصار شرح الشفا للشهاب ،ورحلة ّ
سنة ( 0010ه) ،ذكر ذلك حممد الفاسي )0(،وشرح منظومة "استطابة التحديث مبصطلح أهل
احلديث" أليب زيد الفاسي ،وتكميل لشرح حدود ابن عرفة ،وغري ذلك من التآليف.
كما مجع املرتجم فهرسة لشيخه أيب العباس ابن احلاج ،ومجع فهرسة لنفسه بناها على إجازته للشيخ
جسوس ،وتلميذه حممد بن احلسن بناين(.)2
كان من املالزمني لتدريس خمتصر خليل مبسجد القرويني ،وتدريس الرسالة ،وصحيح البخاري
باملدرسة املصباحية ،وكان حيضر جملسه جم غفري من الطلبة.
وحيضره األعالم من فقهاء اإلسالم كاحملشي بناين ،وأخيه سيدي َحممد  -فتحا  -وأخيهما سيدي
()3
علي ،والشيخ سيدي التاودي ابن سودة املري وسيدي عبد اجمليد املنايل...
وغريهم من التالميذ كالشيخ حممد جسوس ،وعلي قصارة ،وعبد القادر بوخريص.
له أوالد وأحفاد فضالء منهم :الفقيه عبد الكرمي الذي ألّف يف والده تأليفا مساه "حتفة الفضالء
األعالم بالتعريف بالشيخ أيب عبد اهلل حممد ابن عبد السالم"(.)1
تويف سنة(ت 0063هـ) ،عن حنو الثمانني سنة.
 -2العالمة أبو العباس أمحد بن عبد العزيز اهلاليل السجلماسي( )2احملدث ،الفقيه ،املتبحر يف
العلوم عقليها ونقليها ،آخر حفاظ املررب ،نزيل مدغرة ودفينها ،كان إماما يف حتصيل العلوم ،أخذ عن
( )0دليل مؤرخ املررب األقصى :ص .237
( )2فهرس الفهارس.226/0 :
( )3سلوة األنفاس.017 /0 :
( )1شجرة النور ،ص .323
( )2انظر ترمجته يف - :نشر املثاين  ،020 – 013 /1 :دليل مؤرخ املررب األقصى :ص،206احلياة األدبية :ص:
 210إىل ص،211 :إحتاف املطالع،02 /0 :التقاط الدرر للقادري :ص،116 -113 :فهرس الفهارس/2 :
،0012 -0199الروضة املقصودة،312 – 296 /0 :شجرة النور :رقم  ،0121مؤرخو الشرفاء :ص ،222فهرسة
التاودي :ص  ،70 – 69الفكر السامي ،291 /2 :جامع القرويني.113 /3 :
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العالمة أمحد احلبيب مبدغرة ،مث حضر بفاس جمالس أمحد بن املبارك ،وحممد الكندوز ،وابن الطيب
الشركي نزيل املدينة املنورة .حج مرتني ،أجازه أثناءمها علماء مشارقة كمصطفى البكري ،وحممد
احلفناوي ،والشهاب أمحد العجمي ،وغريهم .استقر بتافياللت ،وتفرغ للتدريس ،وكان يكثر الرتدد على
فاس .قال عبد احلي الكتاين :وقد وقفت على استدعاء من أيب العباس اهلاليل يطلب فيه اإلجازة من
الشيخ أيب عبد اهلل حممد بن عبد السالم البناين الفاسي لنفسه وجلماعة من شرفاء سجلماسة .له

مؤلفات كثرية منها :نور البصر يف شرح املختصر مل يتم( ،)0املراهم يف أحكام فساد الدراهم ،إضاءة
األدموس يف معرفة اصطالح القاموس ،شرح على منظومة املنطق لعبد السالم بن الطيب القادري مساه
"الزواهر األفقية ،على اجلواهر املنطقية"( ،)2له رحلة حجازية( )3وثبت كبري( )1يف حنو كراسني ،ذكر فيه
أسانيد الكتب الستة ،ومشاهري كتب العلوم املتداولة ،وبعض املسلسالت ،وله فهرس آخر صرري،
وفهرس وسط ملخص من الكبري ،وهو يف تسع ورقات )2(،وغريها من الكتب *.وعنه أخذ الشيخ
التاودي.
روى عنه املوطأ باإلجازة مع السما ألوله .وأخذ عنه احلديث املسلسل باألولية ،وأجازه يف مروياته

وتآليفه( )6كان املرتجم له آية يف العلم والتحصيل واخللق .قال القادري :واحلاصل أن صاحب الرتمجة
كان له اعتناء بالعلم وحتصيله ،كثري العبادة مقتصرا على ما يعين فال تراه إال مطالعا أو مدرسا أو ذاكرا،
وغالب أحواله املطالعة أوالتقييد ،وال نظري له يف علماء زمنه زهدا وورعا ودينا ومروءة وحمبة يف أهل البيت
الصاحلني ،والعلماء وطلبة العلم والضعفاء واملساكني ،حريصا على نوائب اخلري وإمهال الفنت وبعدا عن
الرياسة واجلاه والفضول( .)7تويف بسجلماسة عام مخسة وسبعني ومائة وألف ،ودفن هبا .وقد رثاه كثري

( )0فهرس الفهارس.227 /0 :
( )2طبع بفاس ،قل أن يكون له نظري ،استقى من حبره من أتى بعده ،الفكر السامي.291/2 :
( )3طبعت بتحقيق األستاذ حممد بوزيان بنعلي ضمن سلسلة تراث فجيج ،رقم  ،01ط 2102/0مطبعة اجلسور –
وجدة.
( )1دليل مؤرخ املررب األقصى :ص .206
( )2فهرس الفهارس ،ج ،2 :ص .0010 :طُبع بتحقيق رشيد املصلوت الروداين :بتاريخ.0910-0110
* يوجد خبزانة اجلامع الكبري مبكناس ضمن قسم املطبوعات عدد مهم من ذخائر املطبعة احلجرية اليت أصبحت نادرة
الوجود ،كشرح أيب العباس أمحد بن عبد العزيز اهلاليل خلطبة الشيخ خليل هبامشه شرح الزرقاين عبد الباقي على
شرح اللقاين على املختصر دعوة احلق ،العدد ،0111/231 :ص" ،001 :خزانة اجلامع الكبري مبدينة مكناس".
( )6الفهرسة ،ص – 70-61 :الروضة املقصودة ،296 /0 :واإلعالم للمراكشي.039 /6 :
( )7نشر املثاين.019 /1 :
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من العلماء ملا بلرهم خرب موته ،منهم العالمة القادري بقصيدة طويلة يف حوايل ( )27بيتا ،مطلعها:
لك اهلل من قلب تقلب باجلمر على فقد امس العلم يف مررب القرب
غداة نعوا امس األئمة يف العصر
والسيما يوم أحال طلوعهــا
ويا أسفا مما أصابت من الصدر
رمتنا سهام الدهر يف أعني احلجا
 -3الشيخ أبو العباس أمحد بن مبارك السجلماسي اللمطي )0(،احملدث الفقيه املفسر ،خامتة
احملققني والعلماء العاملني .بعد أن حفظ القرآن ،وتلقى مبادئ العلوم يف بلدته سجلماسة ،رحل إىل
فاس والزم كبار العلماء كأيب عبد اهلل القسطنطيين ،وأمحد اجلرندي ،واملسناوي ،وأيب احلسن احلريشي؛
وكان يرفع سنده عنه يف احلديث من طريق عبد القادر الفاسي.
وكان ابن مبارك شيخا متبحرا وإماما حجة متصدرا ،إىل أن انتهت إليه الرئاسة يف مجيع العلوم،

واستكمل أدوات االجتهاد على اخلصوص والعموم )2(.تصدر للتدريس بفاس ،وانتفع الناس به.

قال القادري :وكان يأخذ األحكام من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من غري واسطة أحد على
ما هو مقرر ومدون يف كتب الفقه القدمية املشهورة .ورأيته يسرد يف درسه بالقرويني سنة مثانية وأربعني

من حفظه مخسني حديثا بإسنادها وما عرض له من العلل واألجوبة عنها(.)3
له تآليـ ــف كثي ــرة

()1

منها :كتـاب رد التشديــد يف مسـألة التقليـد،

()2

"فهرست"

()6

ألفها باسم أيب

العباس أمحد بن احلسن املكودي نزيل تونس املتوىف سنة (0069هـ) ،شرح على مجع اجلوامع  ،تأليف
يف معىن قوله تعاىل﴿ :هو معكم أينما كنتم﴾ ،القول املعترب يف مجلة البسملة هل هي إنشاء أو خرب،
داللة العام على بعض أفراده ،وله طرر ،وتقاييد وأجوبة كثرية .وألف يف شيخه عبد العزيز الدباغ كتاب
"اإلبريز" انتقدت عليه فيه أمور .وعنه أخذ مجاعة منهم :الشيخ التاودي ،وحممد بن حسن بناين ،وعمر
الفاسي ،وغريهم.
قال التاودي« :قرأت عليه املنطق ،والكالم ،والبيان ،واألصول ،والتفسري ،واحلديث .والزمته مدة
( - )0نشر املثاين ،12-11 /1:شجرة النور :ص 322رقم  ،0112الروضة املقصودة ،292-291 /0 :الفهرسة:
ص  ،73-70مؤرخو الشرفاء :ص  ،221الفكر السامي.219 /2 :
( )2الروضة املقصودة 290 /0 :رقم .701
( )3نشر املثاين.10 /1 :
( )1أوصلها حمقق كتاب رد التشديد إىل اثنني وأربعني ( )12ما بني كتاب ورسالة وتقييد .انظر دراسة الكتاب
املذكور:ص . 22 -01
( )2رد التشديد يف مسألة التقليد دراسة وحتقيق :عبد اجمليد خيايل ،دار الكتب العلمية ،ط.0122/0
( )6دليل مؤرخ املررب األقصى :ص .202
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مديدة ،وأفردته باألخذ عنه سنني عديدة ،وأكثر الكتب كالسعد ،واحمللى ،واملواقف ،وغريها .كنت
القارئ له عليه بلفظي وأجازين ،وأذن يل يف إقراء البخاري ،فأقرأته يف حياته ومبرأى منه ومسمع .وكان
رضي اهلل عنه يرضى عين ويودين ،ويؤثرين على الرري ويقدمين.)0(»...
كان مولده يف حدود التسعني وألف ،وتويف يف سنة (ت 0022هـ) أو سنة (ت0026هـ).
 -1الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن قاسم جسوس الفاسي( )2أصال ودارا ،العالمة ،الفقيه ،احلافظ،
احملدث ،ملحق األحفاد باألجداد ،وشيخ اجلماعة يف وقته.
أخذ عن أعالم منهم :عمه عبد السالم جسوس ،واملسناوي ،وحممد بن عبد القادر الفاسي،
والعريب بردلة ،وابن زكري ،والقسطنطيين ،وابن عبد السالم البناين ،واحلريشي ،وميارة الصرري ،وغريهم.
ملا مات أشياخه انتهت إليه املشيخة يف اجلماعة ،وأكب الناس عليه النفراده باالجتهاد وجودة
القرحية وحسن الطوية ،واألخذ بآثار السلف الصاحل ،من التخلق بالدين والعرفان )3(...بارك اهلل يف
عمره ،وكثر اآلخذون عنه منهم :التاودي ،واحلايك ،وغريمها .كان يدرس خمتصر خليل ،ورسالة ابن أيب
زيد ،وحكم ابن عطاء اهلل ،وصحيح البخاري ،والشمائل( .)1انقطع يف آخر حياته لتدريس البخاري.
قا ل سليمان احلوات" :أدركت هنا بفاس من األشياخ األكابر :شيخ اجلماعة اإلمام احلافظ احلجة
الصاحل أبا عبد اهلل سيدي حممد بن القاسم جسوس ،ولكن مل يتفق يل األخذ عنه مع علو سنده ملوته
قبل أخذي يف املقاصد اليت هي متعلق الرواية ،مع تركه التدريس لرري صحيح البخاري(.)2
قال الشيخ التاودي :الزمته مدة ،وقرأت عليه كتبا عدة منها :رسالة الشيخ ابن أيب زيد القريواين،
وخمتصر خليل بلفظي ثالث ختمات مع حتقيق وتدقيق وأحباث ومطالعة شروح ،وحواشي ،ومقيدات،
وقرأت عليه احلِكم البن عطاء اهلل ،وامائل الرتمذي ،ومجيع صحيح البخاري من أوله إىل آخره دون ترك
شيء منه ،وذكر يل أنه قرأه على شيخه أيب حممد عبد السالم جسوس كذلك بلفظه مرتني برواية املراربة
( )0الفهرسة للتاودي :ص .72-70
( )2الروضة املقصودة ،302-317 /0 :مثرة أنسي :ص .93 -92
فهرسة التاودي :ص  ،72-73نشر املثاين ،092-011 /1 :سلوة األنفاس ،330-331 /0 :شجرة النور:
ص  322رقم ،0120الفكر السامي ،292 /2 :إحتاف املطالع ،21 /0 :فهارس علماء املررب :عبد اهلل
الرتغي :ص .672
( )3الروضة املقصودة.311 /0 :
( )1نشر املثاين.019 /1 :
( )2مثرة أنسي يف التعريف بنفسي لسليمان احلوات :ص .93-92

جملة املدونة:

السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

143

ونسخة ابن سعادة اليت عليها املدار يف أقطار املررب واألندلس )0( ...له تآليف عديدة منها :شرح على
الرسالة ،وشرح على امائل الرتمذي ،وشرح على توحيد ابن عاشر .وكلها مطبوعة .وله أيضا شرح على
احلكم العطائية ،وفهرسة يف أشياخه(.)2
وكان رمحه اهلل كثريا ما يتمثل بأبيات لعمه أيب عبد السالم جسوس ،سيما يف مرض موته وهي(:)3
سالم على أهل احلمى حيثما حلوا
هلم أظهر املوىل اموس هبائه
مىت يا غريب احلي يأيت بشريكم
ِصلوين على ما يب فإين لوصلكم

هنيئا هلم يا حبذا ما به حلوا
فيا ليت خ ّدي يف الرتاب هلم نعل
الشمل
وجيتمع
الدنيا
فتبتهج
إذا مل أكن أهال فأنتم له أهل

تويف سنة اثنني ومثانني ومائة وألف ،ودفن بفاس.
 -2العالمة أبو البقاء يعيش الرغاي( )1الشاوي أصال والفاسي دارا وقرارا ،القاضي الفقيه ،املقدم يف
األحكام والنوازل والفتوى.

( )0فهرسة التاودي :ص  .71-73الرواية السعادية :هي رواية صحيح البخاري اليت رواها أبو عمران موسى بن
سعادة (ت222هـ)،عن صهره اإلمام أيب علي الصديف(ت201هـ) ،حيث كتب خبطه من أصله الشهري نسخته
املعروفة من الصحيح ،واليت اشتهرت بالنسخة السعادية ،حيث قابلها وعارضها وتكرر فيها السما على أيب علي
الصديف حنو ستني مرة .فرواية ابن سعادة لصحيح البخاري هي فر من أصل احلافظ الصديف ،فكل رواية اتصلت
بالصديف هي عني رواية ابن سعادة .فمعتمد املراربة رواية ابن سعادة هذه أخذها عن الصديف عن الباجي عن أيب
ذر ،فبينه وبني البخاري مخسة وسائط ،ومعتمد رواية املشارقة رواية اليونيين .اختصت رواية ابن سعادة بالتقدمي
والرتجيح ،وفضلها املراربة ملا امتازت به من الصحة واإلتقان والضبط .فهي مأخوذة من األصل الصديف،
ومصححة ،ومقابلة عليه .فضلوها على سائر النسخ والروايات ،وسجلوا عليها مساعاهتم .وهي اليت ضمت إجازة
احلافظ الصديف لصهره ابن سعادة على هذه النسخة ،مث لولد أخيه اإلمام احملدث حممد بن يوسف ابن
سعادة(ت266هـ) ،الذي آلت إليه أصول ومساعات عمه .وقد توالت السماعات عليها من قبل العلماء،
وانتسخت منها الفرو والنسخ ،وعلى رأسها الفر العظيم املسمى "بالنسخة الشيخة" .انظر :التنويه واإلشادة
مبقام رواية ابن سعادة لصحيح اإلمام البخاري للعالمة عبد احلي الكتاين ،حتقيق عبد اجمليد اخليايل ،ومدرسة اإلمام
البخاري يف املررب.011–71/0 :
( )2دليل مؤرخ املررب األقصى :ص .206
( )3نشر املثاين ،090 /1 :سلوة األنفاس.330 /0 :
( )1انظر ترمجته يف :الفهرسة الصررى للتاودي :ص ،72الروضة املقصودة ،216-212 /0 :نشر املثاين/1 :
 ،111-117الفكر السامي 211 /2 :رقم  ،702شجرة النور :ص  320رقم .0111
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كان رمحه اهلل حافظا ملذهب مالك ،يوشك أن يعد من رجال املدارك( ،)0مستحضرا للنوازل ،اليت
تعرض من معضالت املسائل ،له يف املباحث البا األقوى ،والتقدم على أهل عصره يف األحكام
والفتوى(.)2
أخذ عن حممد بن أمحد القسطنطيين ،والعريب بن أمحد بردلة ،واملسناوي ،وابن رحال ،وغريهم ،حىت
فاق أقرانه يف احلفظ والتحصيل ،فاشترل بالتدريس والفتوى ،وكان الشيخ التاودي يعتمده فيما خيالف
فيه غريه من النوازل ،وكتبه الفقهية مملوءة بالنقل عنه(.)3
له تآليف كحواشيه على شرح ميارة لرجز ابن عاصم ،وغريها .قال التاودي :قرأت عليه رجز ابن
عاصم ،والمية الزقاق ،وطرفا من البخاري ،وغري ذلك( .)1كان صلبا يف احلق وبسبب ذلك دخل

اللصوص عليه منزله ،وقتلوه وهو يدافع عن حرميه ،إذ كان الزمن زمن فتنة سنة مخسني ومائة وألف
هجرية.

 -6العالمة أبو العباس أمحد بن أمحد الشدادي احلسين( )2الفاسي ،الفقيه احملدث.
العامل الكبري املتبحر يف النحو ،والفقه ،واحلديث ،والتفسري )6(.يرجع إليه يف النوازل .أخذ عن حممد
بن عبد القادر الفاسي ،وغريه ،توىل القضاء بفاس ،وغريها ،واإلمامة ،والتدريس بالقرويني.
له فتاوى ،وشرح المية الزقاق ،وقيد على التحفة )7(.أخذ عنه التاودي ،وغريه.
قال التاودي :قرأت عليه من املختصر ،من البيو إىل الوديعة والعارية ،ومسعت عليه بعض التفسري
من أوله إىل سورة النساء(.)1
تويف سنة أربعني أو ست وأربعني ومائة وألف هجرية.
 -7الفقيه أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد التماق األندلسي الررناطي أصال الفاسي منشأ

( )0ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ،تأليف القاضي عياض بن موسى السبيت ،طُبع ضمن
مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املرربية0113 ،هـ0913 /م..
( )2الروضة املقصودة.212 /0 :
( )3الروضة املقصودة.213 /0 :
( )1الفهرسة الصررى للتاودي :ص .72
( )2انظر ترمجته يف :الفهرسة الصررى للتاودي :ص  ،76-72الروضة املقصودة ،276-270 /0 :شجرة النور:
ص  336رقم  ،0322الفكر السامي 212 /2 :رقم .701
( )6شجرة النور :ص .336
( )7الفكر السامي.212 /2 :
( )1فهرسة التاودي :ص .76 -72

جملة املدونة:

السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

145

ودارا( )0العالمة النوازيل .توىل القضاء واخلطابة بعد طول تردد.
وملا ويل القضاء عدل فيه ،وكان ال خيرج عن املشهور مع اإلمامة واخلطبة(.)2
من شيوخه حممد بن عبد القادر الفاسي ،وأخوه احلافظ عبد الرمحن الفاسي ،وعبد السالم بن
الطيب القادري ،وغريهم .كان عالمة فهامة يتقد ذهنه ذكاء وفطنة .كثري املباحث يف كل فن ينفصل فيه
عن حتقيق ما يرى بأدلة النقل والعقل( .)3له مؤلفات منها :حاشية على احلصن احلصني(" ،)1وإزالة
الدلسة عن أحكام اجللسة" وهي ما يسمى بالكراء على التبقية ،ومجع األقوال يف لبس السروال( ،)2له
"أسئلة" كان يرفعها ألشياخه ،وله "أجوبة" كانت ترفع إليه ،و"كنانيش متعددة"( )6وغريها.
كما كان يقرض الشعر ،وجييد النثر على هنج من البالغة سهل الوصول(.)7
كان يدرس التحفة ،والالمية ،واملوطأ ،والرسالة ،وغري ذلك .فانتفع به خلق كثري.
قال التاودي  :قرأت عليه الرسالة البن أيب زيد القريواين ،وحكم ابن عطاء اهلل ،ومسعت منه التفسري
من األول إىل سورة النساء(.)1
تويف رمحه اهلل بفاس سنة إحدى ومخسني ومائة وألف هجرية.
 -1العالمة أبو عبد اهلل حممد بن جلون( )9الفاسي .ولد سنة (0176هـ) بفاس ونشأ هبا ،أخذ عن
مجاعة من الشيوخ منهم :حممد بن عبد القادر الفاسي ،وأمحد بن العريب بن احلاج ،وغريهم.
كان رمحه اهلل مشارا له بالتحقيق يف النحو ،والتصريف ،واللرة ،والعروض ،والقوايف ،واحلساب،
والفرائض ،وأحكام التوثيق(.)01
( )0انظر ترمجته يف :نشر املثاين ،201-203 :/1 :فهرسة التاودي :ص  ،76الروضة املقصودة-216 /0 :
،291الفكرالسامي 219-211/2:رقم ،703جامع القرويني.110 /3:
( )2نشر املثاين.201 /1 :
( )3الروضة املقصودة.217 /0 :
( )1تراث املراربة للتليدي :ص .033
( )2الفكر السامي.219 /2 :
( )6دليل مؤرخ املررب األقصى :ص.323
( )7الروضة املقصودة.291 -219 /0 :
( )1الفهرسة الصررى للتاودي :ص .76
( )9انظر ترمجته يف :الفهرسة الصررى للتاودي :ص  ،76الروضة املقصودة ،261-261 /0 :فهارس علماء املررب:
ص  ،661فهرس الفهارس.317 /0 :
( )01الروضة املقصودة.262 /0 :
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له عدة مؤلفات :منها حاشية املكودي لأللفية حيث عرف هبا ،وأصبح يلقب بـ"حمشي املكودي"،
وحاشية على كشف األستار للقلصادي يف احلساب ،وحاشية على شرح األزهري لألجرومية ،وفهرسة
أشياخه ومقروءاته(.)0
قال التاودي :قرأت عليه األجرومية ،وختمت عليه األلفية مرتني ،وقرأت عليه املختصر من أوله إىل
اليمني ،وما رأيت مثله يف الضبط واإلتقان والتحرير والتبيان ،وهو أول من أخذت عنه ،وذلك قبل
البلوغ .وكنت إذا قمت من درسه أعرض على نفسي ما قاله ،فال أجدين أد منه ولو حرفا ،وإىل اهلل
تعاىل عليه رمحته ما كان أعظم بركته(.)2
تويف رمحه اهلل تعاىل سنة ست وثالثني ومائة وألف هجرية.
 -9العالمة أبو عبد اهلل حممد بن احلسن اجلندوز( )3املصمودي ،احلافظ املدرس األنفع ،النحوي
الكبري ،سيبويه زمانه ،املقدم يف علم العربية على سائر األئمة يف عصره وأوانه(.)1
أخذ عن الشيخ املسناوي ،ومن يف طبقته.
انتصب للتدريس ،فكان يدرس ألفية ابن مالك بشروحها وحواشيها ،وغريها من كتب العربية .كان
من العلماء العاملني ،ومن الصلحاء الفاضلني ،له عكوف على تعلم العلم وتعليمه ،واسع اخللق ،كرمي
النفس ،طيب اللقاء( . )2أخذ عنه خلق كثري ،منهم :املنايل ،وحممد بن الطيب القادري ،والتاودي ابن
سودة ،وغريهم .وكان رمحه اهلل يقول :هذه مدة من اثنني وأربعني عاما وأنا يف قراءة العربية ،ووددت لو
اقتصرت يف قراءهتا على ستة أعوام ،وجعلت ما بقي يف قراءة غريها من العلوم(.)6
قال الشيخ التاودي :قرأت عليه ألفية ابن مالك ،قراءة عجب ،حيفظ يف درسه الشروح واحلواشي،
وشروح الكافية والتسهيل ،والرضى ،واملرين ،والشواهد وغري ذلك ،مما يستجاد ويستررب ،وقرأت عليه
السلَّم وتلخيص املفتاح(.)7
ُّ
( )0انظر مؤلفاته بتفصيل يف الروضة املقصودة.266/0 :
( )2نفسه.262/0 :
( )3انظر ترمجته يف :الفهرسة الصررى للتاودي :ص ،77-76 :الروضة املقصودة ،212-276 /0 :نشر املثاين/1 :
 ،371-371سلوة األنفاس ،236-232 /0 :التقاط الدرر للقادري :ص .367-362
( )1الفهرسة للتاودي :ص .76
( )2نشر املثاين.371 /1 :
( )6سلوة األنفاس.236 /0 :
( )7فهرسة التاودي :ص .77
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تويف يف أواخر سنة ست وسبعني ومائة وألف هجرية.
وحضر جنازته خلق كثري ،ورثاه بعض تالمذته منهم الشيخ األديب عبد اجمليد الزبادي بقصيدة
طويلة مطلعها:
قضى يف سبيل اهلل جم الفواضل
حقيق ألهل النحو سكب دموعهم

حممد اجلندوز حبر الفضائل
على فقده والدمع ليس بطائل

فمن لتآليف النحاة يبينها ويعرب ما فيها لكل مسائل
()0
إذا مل يلح البن احلسني مبجلس ُحميًّا فما يف الدرس خري لسائل
 -01الشيخ أبو العباس عالل بن أمحد الوجاري األندلسي( )2القضاعي ٌأصال الفاسي دارا ومولدا،
اإلمام الكبري األديب اللروي.
أخذ عن أعالم منهم عبد السالم بن الطيب القادري ،وحممد العريب بن الطيب القادري،
واملسناوي ،وغريهم .كانت له دراية واسعة بالنحو والصرف واللرة والتاريخ وغري ذلك.
كان له جملس يف تدريس ألفية ابن مالك غاص باخلالئق ،وانتفع به أقوام كثريون من فاس ،وممن ورد
عليها بقصد التعلم ،انفرد بذلك بفاس زمنا )3( ...وكان كلما ختم األلفية –اليت كان خيتمها مرتني يف
درس المية األفعال البن مالك.
السنةَّ -
وكان بينه وبني الشيخ املسناوي رمحه اهلل اتصال وألفة ومالزمة ،ال يقضي املسناوي أمرا دونه ،وال

خيرج عن مشورته ورأيه(.)1
قال التاودي :امنت اهلل به على األنام ،ونفع بعلومه اخلاص والعام ،فلست ترى من إمام إال ومنه
عرف ما يتألف منه الكالم ...أمد يف عمره اجلليل ونفع به الطالبني جيال بعد جيل ،أخربين بعض
شيوخي ،ممن قرأ عليه أنه ذكر مرة عن اإلمام ابن هشام ،أنه قرأ ألفية ابن مالك ألف مرة ومائة مرة،
فسأله بعض من مسعه :وكم قرأهتا أنت؟ فقال أما املائة فجزهتا.

ختمت عليه األلفية بلفظي ختمات ثالث ،ومسعت منه شيئا من التسهيل ،واملرين ،وحصلت منه
واحلمد هلل على ما يرين ويقين(.)2
( )0نشر املثاين.377 /1 :
( )2انظر ترمجته يف املراجع التالية :نشر املثاين ،302-311 /3 :الفهرسة الصررى للتاودي :ص  ،77الروضة
املقصودة ،270-261 /0 :سلوة األنفاس ،019-011 /2 :التقاط الدرر للقادري :ص .311
( )3التقاط الدرر :ص .311
( )1سلوة األنفاس.019 /2 :
( )2فهرسة التاودي :ص  ،77الروضة املقصودة.261 /0 :
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تويف سنة إحدى وأربعني ومائة وألف بفاس ورثاه كثري ممن انتفع به.
شيوخ الراندي من المشارق::
بعد أن ذكر الشيخ التاودي يف فهرسته الصررى شيوخه املراربة ،قال :وقد رأيت أن أذكر على جهة
االختصار مجلة ممن لقيته بالديار املشرقية من األخيار(.)0
من لقيهم باملسجد احلرام:

 الشيخ أبو زيد عبد الرمحن بن حممد احلسين احلسيين )2(.قال التاودي :أجازين مبا له من العلوم(.)3 الشيخ أبو علي حسني بن عبد الشكور الطائفي( )1املتوىف سنة (0096هـ) .قال التاودي لقيته جتاه الكعبة املشرفة ..وناولين أوراقا مساها التوشيحات اجلوهرية على الصالة

املشيشية ...كما أعطاين أيضا منظومة له حسنة يف أسرار الصالة ،وكيف ينبري أداؤها ،مساها اهلدية
السنية يف الصالة السنية ،وأعطاين أيضا حاشية له على شرح املنظومة املذكورة يف سفر ضخم(.)2
 العالمة أبو عبد اهلل حممد بن خالد اجلعفري( )6أحد األئمة باملسجد احلرام.إمام املذهب املالكي مبكة ،وإليه املرجع إقراء وإفتاء ،وبيتهم متأصل يف العلم واجلاللة وعزة

الشأن(.)7

قال التاودي :تلقاين وأجلسين ورحب يب وأكرمين وأضافين إىل بيته ،فأحسن الضيافة و ِ
القرى .وما
رأيت أحسن منه خلقا وخلقا ...إىل أن قال :وقد أجازين وأجزته ،وعاهدين على الدعاء يف ذلك املقام

الشريف وعاهدته(.)1

 -الشيخ أبو بكر بن خالد اجلعفري

()9

والد املرتجم السابق ،عمر طويال ،فجاوز الثمانني ،لقي

( )0الفهرسة الصررى :ص .12
( )2انظر ترمجته يف :الروضة املقصودة ،301-303 /0 :فهرسة التاودي :ص  ،13-12التعريف بالتاودي ابن سودة
أليب عبد اهلل حممد الطالب بن محدون :ص .20
( )3الفهرسة الصررى للتاودي :ص .13-12
( )1الفهرسة الصررى للتاودي :ص  ،11-13الروضة املقصودة ،321-301 /0 :التعريف بالتاودي :ص-20
.22
( )2الفهرسة الصررى :ص .11-13
( )6انظر ترمجته يف - :فهرسة التاودي :ص  ،12 -11الروضة املقصودة.322-321 /0 :
( )7الروضة املقصودة.321 /0 :
( )1الفهرسة الصررى ،ص.12-11 :
( )9الفهرسة الصررى ،ص ،12 :الروضة املقصودة.326-322 /0 :
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كبار العلماء ،كالشيخ ابن ناصر ،والشيخ اليوسي ،وغريمها .كان مقبال على املذهب املالكي .أخذ عن
كبار علماء املذهب كمفيت املالكية مبكة تاج الدين املكي ،وغريه .قال التاودي :لقيته مبكة مث باملدينة
وهي مسكنه وقراره ،وتربكت به ودعا يل ،وأجازين جبميع مروياته وتقاييده(.)0
 الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن عبد الكرمي السمان الشافعي القرشي( )2نزيل املدينة املنورة ،املتوىفسنة 0091هـ.
بيته متصل باملسجد النبوي ،قال التاودي :لقنين األمساء السبعة ،وأذن يل فيها ويف الطريقة
القادرية( ،)3له عدة تآليف منها" :املنحة احملمدية يف الصالة على خري الربية".
 الشيخ أبو إسحاق إبراهيم األسعد املتوىف سنة تسعني ومائة وألف (0091هـ)( ،)1كان مقيماباملدينة املنورة.
قال التاودي :أضافنا وأكرمنا وبكل ما عنده أجازنا(.)2
 الشيخ الفقيه أبو احلسن علي السندي املدين( ،)6احملدث اللروي ،قال التاودي :لقيناه باحلرمنيالشريفني ،ناولين كراسة نفيسة تدل على فضله ونبله وتبحره يف العلوم شرح فيها قول العالمة الربكوي "ال

إله إال اهلل نفيا وإثباتا"(.)7
الشيوخ المصردون:

 الشيخ أبو زيد عبد الرمحن بن مصطفى العيدروسي احلسيين اليمين احلنفي( )1وبيت العيدروسينيبيت علم وصالح .درس على كبار العلماء ،منهم والده ،وجده ،وابن الطيب الشركي.

( )0الفهرسة الصررى :ص .12
( )2انظر ترمجته يف :الفهرسة الصررى :ص  ،17 -12الروضة املقصودة ،321-326 /0 :التعريف بالتاودي:
ص.22
( )3الطريقة القادرية نسبة حمليي الدين عبد القادر اجليالين ،انظر الروضة املقصودة.319 /0 ::
( )1انظر ترمجته يف :الفهرسة الصررى :ص  ،17الروضة املقصودة.329 /0 :
( )2الفهرسة الصررى :ص .17
( )6انظر ترمجته يف - :الفهرسة الصررى :ص  ، 11- 17الروضة املقصودة.329 /0 :
( )7الفهرسة الصررى :ص.11 :
( )1انظر ترمجته يف - :الفهرسة الصررى :ص  ،91-11الروضة املقصودة ،331-331 /0 :التعريف بالتاودي :ص
 ،21-22فهرس الفهارس.712-739 /2 :
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جال يف الدنيا فدخل اليمن والشام واحلجاز واهلند وجاوة وبالد الروم ،وأخذ عنه الناس طبقة بعد

طبقة ،وبقي مبصر حنو نصف قرن(.)0

له تصانيف كثرية .قال التاودي( :)2عاهدين وصافحين وأجازين جبميع ما لديه من العلوم واألوراد
والطرق املأخوذة عن أبيه وجده القطب العيد روسي وغريه ،وهي أكثر من سبعني طريقة وكتب يل ذلك،
واجتمعت معه يوما عند بعض األصحاب من املراربة ،فلما دخلت عليه أنشدين لنفسه:
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ألق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى األحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج بالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني

أي :سعيد ،فأجبته:
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني عي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس أض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت

امس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أرض الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني

كما استجاز التاودي الشيخ العيد روسي ،فكتب له إجازة خطية يف مجيع طرق الصوفية ،ومجيع
العلوم أصوال وفروعا .تويف الشيخ العيد روسي سنة (0092هـ).
 الشيخ أبو العباس أمحد الفيومي( )3املتوىف بعد (0091هـ).()1

 -الشيخ أبو الفضل حممد الكردي

الشافعي املتوىف سنة 0092هـ أخذ حبظ وافر من العلم،

عرف بالتواضع والزهد والقناعة.
 الفقيه أبو احلسن الشيخ علي بن أمحد الصعيدي العدوي املالكي،املتوىف سنة (0090هـ).

()2

شيخ املالكية بالقاهرة،

له مؤلفات كثرية :حاشية على الزرقاين ،وشرح اخلرشي ،وشرح على ألفية املصطلح للعراقي ،وغريها.
قال التاودي :أطلعين على حاشيته على اخلرشي ،وعلى طرر شر يف كتبها على الزرقاين ،وأخرى
على تفسري اجلاللني .واستجازين فأجزته ،وأجازين(.)6

( )0فهرس الفهارس.711 /2 :
( )2الفهرسة الصررى :ص .19
( )3الفهرسة الصررى :ص  ،91الروضة املقصودة ،332-331 /0 :التعريف بالتاودي :ص .21
( )1الفهرسة الصررى :ص  ،91الروضة املقصودة.331-332 /0 :
( )2الفهرسة الصررى :ص  ،96-90الروضة املقصودة ،311-331/0 :شجرة النور رقم  ،0320الفكر السامي:
- 292 /2رقم .722
( )6الفهرسة الصررى :ص .90
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 -العالمة أبو العباس أمحد الدمنهوري الشافعي،
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املتوىف 0092هـ .شيخ الشافعية ،أسيوطي

زمانه.
كان رمحه اهلل أعلم أهل عصره بالديار املصرية يف مجيع الفنون العقلية والنقلية ،ال يوازيه أحد من
أهل املذهب )2(.له تآليف عديدة ،قيل إن عدة تآليفه تقرب من تآليف السيوطي(.)3
قال التاودي :قصدته ببيته يف بوالق ،فأملى ما شاء باتساق ...مث قال :سألته أن جييزين ،وذلك
عند خروجنا من مصر فأنعم وكمل ذلك خبطه الشريف على ضعفه ،مث جاءين بذلك صاحبه وحنن على
ضفة الوادي نريد أن جنيزه ،وأمر اجلائي هبا أال ميكنين منها إال على أن نسعفه مبثلها ،فلم يكن إال
اإلسعاف وإن مل يكن إنصاف(.)1
 العالمة أبو اإلرشاد أمحد اجلوهري القرشي،مصر وعاملها.

()2

املتوىف سنة (0012هـ) املعمر ،احملدث ،مسند

قال التاودي :أقام يفيت باألزهر ستني سنة ،زرته وهو حبال مرض ،فرحب يب ودعا يل.)6( ...
 الشيخ أبو مهدي عيسى الشرباوي الشافعي )7(،املتوىف (0092هـ) .قال التاودي :مسعت أنه يأيتاملسجد صباحا ومعه قوته فال خيرج إال ليال منذ أربعني سنة .ختم املنهاج أربعني ختمة ،قرأت عليه أوله،
()1
وأجازين فيه ،ويف غريه من كل ما صحت له روايته ودرايته
 الشيخ أبو علي حسن إبراهيم بن حسن اجلربيت )9(،املتوىف سنة (0090هـ) .كانت له مشاركةيف فنون خمتلفة ،كان شيخ األحناف ومفتيها .قال التاودي :قرأت عليه الكنز للنسفي على مذهبهم،

( )0الفهرسة الصررى ،ص ،91-91 :الروضة املقصودة ،312-311/0 :،التعريف بالتاودي:ص .22
( )2الروضة املقصودة.311 /0 :
( )3الفهرسة الصررى :ص .97
( )1املرجع نفسه :ص .97-96
( )2املرجع نفسه :ص  ،99-91الروضة املقصودة ،313-312/0 :فهرس الفهارس.313-312 /0 :
( )6الفهرسة الصررى :ص .91
( )7الفهرسة الصررى :ص .99
 الروضة املقصودة.313 /0 :( )1الفهرسة الصررى :ص .99
( )9الفهرسة الصررى :ص  ،011-99الروضة املقصودة ،311-313/0 :التعريف بالتاودي :ص .22
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قريب من خمتصر خليل ،أعجلنا السفر عن إمتامه .وأجازين فيه ويف غريه(.)0

 شيخ احلنابلة أبو الربكات بن أمحد بن عوض املقدسي احلنبلي( .)2قال التاودي :تربكت به،وقرأت عليه أوائل كتاهبم :دالئل الطالب ،وأجازين فيه ويف غريه(.)3
وقد ختلل هذه الرتاجم اليت أوردها للمشارقة مجلة من إجازاهتم له ،وختم الفهرسة الصررى باحلديث
عن إجازات الشيوخ املراربة .قال :وإذ أشرت إىل مجل من إجازات السادات املشارقة رأيت أن أثبت
شيئا مما كتبه لنا بعض األئمة من أشياخنا املراربة(.)1
أما الفهرسة الكربى فخصصها للحديث عن صلحاء املررب .قال :وإذ ذكرت مجلة من أويل الفضل
والقدر ممن لقيت باحلرمني الشريفني ،ومصر ،ظهر يل أن أذكر من صاحل املررب من لقيته منهم،

وانتفعت به أو حصل يل منه شيء أو كاشفين بأمر من األمور(.)2
الرحم :الحلازد::

من العادات اليت دأب عليها املراربة تنظيم رحالت مجاعية ألداء مناسك احلج.
ويرى العالمة حممد املنوين أن نشأة الركب املرريب (الرحلة إىل احلج) يعود تارخيها إىل أواسط العهد

املوحدي ،ويعود الفضل يف ذلك إىل اإلمام الشهري أيب حممد صالح املتوىف سنة (630هـ)(.)6
وكان هدف العلماء من هذه الرحلة حتقيق هدفني أساسيني مها :أداء فريضة احلج ،والتعرف على
علماء املشرق.
يف هذا اإلطار تأيت رحلة التاودي ابن سودة سنة إحدى وتسعني ومائة وألف .وحج معه ولداه
حممد( )7وأبو بكر( .)0أخذ عن أعالم يف مصر واحلجاز وأخذوا عنه ،فأفاد واستفاد ،وأجاز واستجاز.

( )0الفهرسة الصررى :ص .99
( )2الروضة املقصودة.312-311 /0 :
الفهرسة الصررى :ص .010-011
( )3الفهرسة الصررى :ص .011
( )1املرجع نفسه :ص .010
( )2الفهرسة الكربى للتاودي :ص .009
( )6دعوة احلق عدد ،0121/321ص .11 :انظر أيضا كتاب :ركب احلاج املرريب :للعالمة حممد املنوين .نشر
معهد موالي احلسن بتطوان ،سنة0923م.
( )7أبو عبد اهلل حممد ابن سودة االبن الثاين للشيخ تويف سنة (0091هـ) .انظر ترمجته يف :الروضة،730 /0 :
إحتاف املطالع ،19 /0 :شجرة النور :ص .373
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وأقرأ باجلامع األزهر مبصر املوطأ ،حضره أعيان املذاهب األربعة ،وكبار شيوخ مصر وصلحائها
كالصعيدي ،والدردير ،وعبد العليم الفيومي األزهري الضرير ،والشيخ سليمان الفيومي ،والشيخ حسن
اجلربيت ،والسيد عبد الرمحن العيدروس ،واحلافظ مرتضى الزبيدي ،واألمري املالكي الكبري ،وحممود
الكردي ،وغريهم(.)2
كما أمسع أوائل الكتب الستة والشمائل واحلكم وغريها.
من اهلل سبحانه على العبد بالرحلة ألرض احلجاز ،وسلك به
وقد وصف التاودي رحلته بقوله :ملا َّ
مبنه ذلك اجملاز ،وقضى النُسكني ،وظفر بزيارة احلرمني ،نزل قاهرة مصر ،فلقي من علمائها وفقهائها
وأئمتها وقدوهتا من يشار إليهم بالنبل يف العصر ،فطمحت نفس طائفة هلا بالعلم اعتناء ويف األخذ عن
مشايخ املررب رغباء أن أقرأ هلم من كتب احلديث ما تيسر ،وإن كنا يف احلقيقة على جناح سفر،
فأجبتهم بعد االستخارة وموافقة القدر ،وأمجع األمر على قراءة املوطأ باجلامع األزهر.)3( ...
متايره العممي::
 نال الشيخ التاودي مرتبة علمية متميزة ،وذا صيته بعد أن أجيز من قبل كبار شيوخ بلده،وعلماء املشرق .فأصبح حمل تقدير واحرتام من قبل اخلاص والعام ،وأثىن عليه كثري من األعالم ووصفوه
بأوصاف علمية ،قل أن جتتمع يف غريه من فقهاء األزمان.
قال عنه عامل مصر الشيخ األمري يف فهرسته ملا ترمجه :هالل املررب وبركته ،وحامل فتواه وقدوته(.)1
وقال الشيخ خملوف :اإلمام اهلمام شيخ اإلسالم وعمدة األنام وخامتة احملققني األعالم(.)2
وقال العالمة احلجوي :فقيه كبري مشارك ،انتهت إليه رياسة العلم يف املررب إقراء وإفتاء ،أحلق
األبناء باآلباء ،وانفرد بعلوم اإلسناد ،حىت صار شيخ الشيوخ ،واحملرز على قصب السبق يف ميدان

( )0أبو بكر ابن سودة تويف سنة( 0202هـ) ،انظر ترمجته يف :الروضة ،732-733 /2 :إحتاف املطالع:
 ،96شجرة النور :رقم  .0111كان إماما عالمة يف املعقول واملنقول.
( )2فهرس الفهارس.221 /0 :
( )3الفهرسة الصررى :ص  ،62وانظر أيضا :كتاب "التعريف بالتاودي :ص  .27-22لالطال على ما وقع للشيخ
مع أهل مصر ،وما نظمه من شعر هبذه املناسبة.
( )1فهرس الفهارس.227 /0 :
( )2شجرة النور :ص .372
/0
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الرسوخ(.)0
وقال صاحب اإلعالم :شيخ اجلماعة يف وقته ودهره ،وممن ألقت إليه العلوم بالزمام يف عصره ،قد
()2
تضلع من مجيعها ،واعتكف على تفهمها وتفهيمها .وقد أمجع كل من ترجم للشيخ التاودي على
منزلته العلمية الكبرية ،وعلى إحاطته بعلوم عصره ،وقد أبان عن ذلك عندما تصدر لتدريس التفسري،
فكان إليه املنتهى فيه .وأقرأ صحيح البخاري حىت جاوزت ختماته حد األربعني ،وألفية ابن مالك يف
النحو أقرأها حنوا من ثالثني مرة ،وأقرأ خمتصر خليل حنو الثالثيني مرة ،وغري ذلك من العلوم اليت تزاحم
الطلبة ألخذها عنه(.)3
أخالقه:
إىل جانب شخصيته العلمية املتميزة ،مجع التاودي من مكارم األخالق وحسن املعاشرة ،ولني
اجلانب ،وطيب املعاملة ما جعله حملة قدوة وتقدير .كان جمتهدا يف العبادة ،حسن اخللق ،حمبا آلل
البيت ،شديد االعتناء بأمور الناس ،رقيق القلب ،كثري البكاء ،غزير العربة(.)1
وقال عنه صاحب اإلعالم :كان رمحه اهلل ممن مجع بني جاللة العلم والدين ،وسلك منهاج السلف
الصاحل املهتدين.
ومن حلمه وسعة خاطره وحتمله أن تلميذه سليمان احلوات أنشأ أبياتا قال فيها(:)2
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الرحي ـ ـ ـ ـ ـ ــل فه ـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن زاد
قول ـ ـ ـ ـ ـ ـوا لش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخكم اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ـ ــودة أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أيام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

باملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال واألوالد واألحفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىت إذا وىف الرياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حقه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

أمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى احلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام إلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه باملرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

فلما بلره أتى إليه ،ومسح بيده على ظهره وهو يقول :جزاك اهلل عنا خريا إذ ذكرتنا يا ابن

الرسول( . )6وقال "ومن نعم اهلل على اإلنسان أن يرزقه ولدا من صلبه يذكره باهلل والدار اآلخرة ،فإن مل
يكن من صلبه فليكن من تالميذه "...وهكذا حيول الشيخ العامل املريب هجاء الطالب إىل عربة ،سرعان
ما تفعل فعلها يف املقصود هبا وتؤيت مثارها ،وتكون تلك هي بداية تفكري سليمان احلوات يف إصالح
( )0الفكر السامي :ص .291
( )2اإلعالم البن إبراهيم.036 /6 :
( )3انظر املسألة بتفصيل يف كتاب الروضة املقصودة 209 /0 :وما بعدها" ،الباب الثالث :يف علومه وما ظهر له من
الفتح يف فهومه".
( )1سلوة األنفاس.001 /0 :
( )2اإلعالم البن إبراهيم.036 /6 :
( )6فهرس الفهارس.229 /0 :
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موقفه من أستاذه وشيخه ،والتكفري عن سيئه ،ليؤلف يف حقه ويف حق األسرة السودية كلها هذه

«الروضة املقصودة يف مآثر بين سودة»( .)0وباإلضافة إىل حلمه وسعة علمه ،عُرف العالمة التاودي
أيضا بشدته وحزمه ،ووقوفه إىل جانب الضعفاء واملظلومني ،وسعيه احلثيث لدى السلطان حممد بن عبد
اهلل ألخذ حقوقهم ،ورد االعتبار هلم .وهي املهمة اليت كان يتوالها العالمة أمحد الورزازي )2(،الذي كان
يقول ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،وخياطب السلطان يف األمور املهمة ،ال تأخذه يف اهلل لومة
الئم ،وكان يرفع له قضايا املظلومني وما حيدث بينهم وبني الوالة .وملا تويف كان يقوم بنفس املهمة
الشيخ التاودي بن سودة ،فكان يرفع إليه ظالمات الناس ،ويدافع عنهم ،وجيريهم ظلم العمال ،وخياطبه
يف حقوق الضعفاء واملساكني ،وال يرده عن ذلك راد إىل أن يقضي أغراض الناس(.)3
قال العالمة املنوين –وهو يتحدث عن جوانب من حياة الشيخ التاودي املتعددة -وجبانب كل هذا
متيز الشيخ التاودي الذي عاش يف عصر مضطرب بالدعوة إىل طاعة أويل األمر والوالء هلم ،تلك الطاعة
وذلك الوالء الذي ال مينعه من اختاذ املواقف اجلريئة والصد بكلمة احلق واإلفتاء بشريعة اهلل املطهرة،
وكم حتمل من املتاعب يف سبيل هذا ،ولكنه مل يفقد يف يوم من األيام قناعة اجلميع بوجوب احرتامه
وتقديره(.)1

سن الراندي لصحيح اإلمام الرخاري نموطإ اإلمام ماله:
جريا ع لى طريقة احملدثني ،الزم التاودي شيوخ العلم ،ودرس عليهم املصنفات ،فنال ثقتهم ،فأجازوه
إجازات خاصة وعامة.
ومل يكتف بعلماء بلده ،بل استجاز علماء املشرق أيضا ،وحصل منهم على مبتراه ،واتصل مبا ال
ُحيصى من الشيوخ ،يأخذ عنهم ،وجييز بعضهم ،ويتبادل اإلجازة مع البعض اآلخر .فصار حمطة عناية
من قبل الباحثني عن املعرفة ،والراغبني يف وصل أسانيدهم بأسانيده.
سن الراندي لصحيح اإلمام الرخاري:
أصبح سند التاودي لكتب احلديث ،وباقي املرويات متصلة بكبار احملدثني والعلماء ،وأصبح صلة
( )0مقدمة كتاب "الروضة املقصودة" :د .مبارك ربيع ،ص.22 -20 :
( )2أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد اهلل الورزازي املتوىف سنة(  0079هـ) ،حاله أبو الربيع احلوات بـ"الشيخ العالمة
احلافظ" ،وقعت له مع علماء مصر مناظرة ،مث أجازوه .قال عنه تلميذه ابن عجيبة  :كان شديد الشكيمة على
أهل البد  ،ال يبايل بوالة زمانه ،يأمر باملعروف وينهى عن املنكر .انظر ترمجته يف فهرس الفهارس .0001/ 2
(" )3اهليكل اجلامع" للزياين خمطوط اخلزانة امللكية رقم  671نقال عن كتاب "امللك املصلح" ص.11 .
( )1مقدمة العالمة حممد املنوين لكتاب :الروضة املقصودة واحللل املمدودة يف مآثر بين سودة.03/0 .
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وصل بني املشرق واملررب .وأسانيده حلقة متصلة بني األكابر واألصاغر ،فهو مسند العصر ،واحلافظ
الذي ال يشق له غبار.
قال تلميذه احلوات :طال عمره إىل ما جاوز التسعني ،وهو ممتع حباسيت السمع والبصر مع حنافة
اجلسم( ، )0هؤالء التالميذ أوردوا يف فهارسهم أسانيدهم املتصلة بشيخهم إىل مظان احلديث ومصادره
املعتمدة.
قال ابن عجيبة (ت  0221هـ) :حدثنا الفقيه العالمة شيخ اجلماعة باملررب سيدي التاودي ابن
سودة مساعا وإجازة صحيح البخاري من أوله إىل آخره إال ما شذ ،عن شيخه الربكة سيدي حممد
جسوس ،عن عمه أيب حممد عبد السالم جسوس ،عن شيخه سيدي عبد القادر الفاسي( )2إىل آخر
السند .وهو سند نسخة ابن سعادة عن شيخه الصديف .قال ابن عجيبة أيضا :ومسعت البخاري أيضا
مرتني من شيخنا احملقق سيدي حممد بن احلسن اجلنوي عن شيخه العالمة سيدي التاودي املذكور(.)3
املري (ت 0320هـ) "البخاري" على أمحد بن حممد
 قرأ أبو العباس أمحد بن الطالب السودي ّبونافع (ت 0261هـ) مرتني ،وهذا قرأه على التاودي ابن سودة أزيد من مثان عشرة مرة.
وقرأه أيضا على حممد بن الشاذيل احلمومي (ت 0266هـ) وهو عن التاودي أيضا(.)1
 ويروي احلجوي نسخة ابن سعادة عن الوزاين عن شيخه أمحد بناين عن بدر الدين ابن الشاذيلاحلمومي عن الشيخ التاودي ابن سودة عن علي احلريشي شارح الشفاء عن عبد القادر الفاسي(.)2
 يروي الشيخ التاودي البخاري عن الكثري من شيوخه املراربة واملشارقة .منهم مساعا وإجازة :أبوالعباس أمحد بن املبارك اللمطي.
وبالقراءة واإلجازة عن الشيخ أيب عبد اهلل حممد جسوس .قال التاودي:
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائلي الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــند للبخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامع وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري

أرويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جسوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ع ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ــد عب ـ ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ـ ــالم اجلوس ـ ـ ـ ـ ــي

ع ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــيخه الفاس ـ ـ ـ ـ ــي عب ـ ـ ـ ـ ــد الق ـ ـ ـ ـ ــادر

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهر

( )0مثرة أنسي :ص .19
( )2الفهرسة البن عجيبة :ص .33
( )3املرجع نفسه :ص .31
( )1فهرسة حممد بن احلسن احلجوي :حتقيق :ابن عزوز ،دار ابن حزم ،ط ،0121/0ص.63
( )2فهرسة حممد بن احلسن احلجوي :ص .21-27
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 -بالسما واإلجازة عن الشيخ أيب عبد اهلل حممد بن عبد السالم بناين بسنده إىل الشيخ زكريا عن

ابن حجر( )0ويرويه الشيخ بناين أيضا عن أيب علي احلسن اليوسي وعم أيب عبد اهلل حممد الفاسي قراءة
عليهما يف النسخة اليت كتبها أبو عمران موسى بن سعادة خبطه ،وقرأ هبا على صهره أيب احلسن علي
الصديف حنوا من ستني مرة .ويرويه بناين بسند أعلى من ذلك بكثري عن الشيخ إبراهيم بن حسن
الكردي الشهرزوزي املدين( .)2هذا السند يكون بني الشيخ أيب عبد اهلل التاودي وبني البخاري عشرة،
وهو أعلى سند يوجد هبذا الوقت .كما روى باإلجازة والسما لبعضه عن الشيخ أيب العباس أمحد بن
عبد اهلل الرريب الرباطي ،والشيخ أمحد بن عبد العزيز اهلاليل ،والشيخ أيب البقاء يعيش بن الرغاي .وأخذ
التاودي صحيح البخاري إجازة عن الشيخ أيب بكر بن خالد اجلعفري املالكي املدين ،وولده أيب عبد اهلل
حممد بن أيب بكر ،والشيخ أيب احلسن علي السندي املكي ،والشيخ حممد بن عبد الكرمي السمان
القرشي املدين ،والشيخ أيب علي احلسني بن عبد الشكور البكري الطائفي ،والشيخ أمحد الدمنهوري
املصري ،والشيخ أيب احلسن علي الصعيدي ،والشيخ عبد الرمحن بن املصطفى العيدروسي احلسين اليمين
املصري ،والشيخ عيسى الشرباوي املصري .كما أُجيز الشيخ التاودي إجازات عامة يف صحيح البخاري

وغريه(.)3

قال العالمة حممد املنوين يف معرض حديثه عن الشيخ التاودي "وهكذا جند أنه زود املررب بأعلى
سند للبخاري"(.)1
سند العالمة التاودي لصحيح البخاري ظل يرتدد يف كتب فهارس املتأخرين وبراجمهم(.)2
وكان املراربة حيرصون على رواية صحيح االمام البخاري برواية ابن سعادة .قال الفقيه عبد القادر
الكوهن يف فهرسته :وأما صحيح البخاري فأرويه برواية ابن سعادة اليت نص على جودة صحتها غري
واحد من العلماء؛ كابن األبار القضاعي وابن خامتة وغريمها ،وكان الشيخ أبو حممد عبد القادر الفاسي
يقول :رواية ابن سعادة هذه هي أفضل من الروايات اليت عند احلافظ ابن حجر العسقالين ،وابن حجر
( )0انظر بتفصيل الروضة املقصودة 321 /0 :وما بعدها.
( )2فهرس الفهارس.193/0 :
( )3انظر الروضة املقصودة.321/0 :
( )1مقدمة "الروضة املقصودة" :ص.00
( )2انظر على سبيل املثال - :فهرسة حممد بن قاسم القادري املسماة "إحتاف أهل الدراية مبا يل من األسانيد والرواية":
حتقيق :د .حممد بن عزوز .دار ابن حزم -الطبعة األوىل .2111-0121:ص ،13والفهرسة الكربى والصررى
للعالمة ابن اخلياط الزكاري .:حتقيق :د.حممد بن عزوز .دار ابن حزم -الطبعة األوىل ،2112-0126:ص.017

158

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

مل يعثر عليها .وهي املعتمدة عندنا باملررب ،وهي مسلسلة باملالكية ..مساعا وقراءة لكله عن شيخنا أيب
العالء العراقي احلسين وشيخنا أيب الفيض محدون بن احلاج ،كالمها عن الشيخ أيب عبد اهلل التاودي بن
سودة املري ،عن أيب عبد اهلل حممد بن عبد السالم بناين وأيب عبد اهلل حممد بن قاسم جسوس وأيب
العباس أمحد بن املبارك اللمطي الصديقي ..إىل آخر السند(.)0
سن الراندي لموطإ اإلمام ماله:
بعد زيارة احلرمني الشريفني قام العالمة التاودي بزيارة مصر ،حيث التقى بعلمائها وفقهائها ،وطلبوا
منه قراءة كتب احلديث ،فتم االتفاق على قراءة املوطأ باجلامع األزهر .قال :وملا افتتحناه حبمد اهلل
وجرى يف الدرس ذكر من أخذناه عنه أو رويناه ،وقع ذلك من السامعني موقعا وكأهنم يقولون ال جند له
مسمعا وال مرجعا .فطلبوا مين أن أقيد هلم سندي ذلك ،وأن أصل حبلهم ورابطتهم من جهيت باإلمام
(.)2
رويت املوطأ عن
مالك مع سند الصحيحني البخاري ومسلم مث ذكر سنده للموطأ .قال :حبمد اهلل ُ
شيخنا اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن عبد السالم بناين الناصري (ت0063هـ) شارح االكتفاء ،والشفاء،
والمية الزقاق ،وغري ذلك .وهو يروي عن شيوخ ثالثة .األول :أبو عبد اهلل حممد بن عبد القادر الفاسي
(ت0006هـ) ،والثاين :أبو علي احلسن اليوسي (ت0012هـ) ،والثالث :أبو الفضل أمحد بن احلاج
(ت0019هـ) ،ثالثتهم ،عن والد األول :عبد القادر الفاسي( ،)3عن عمه أيب زيد عبد الرمحن ،عن
( )0فهرسة عبدالقادر الكوهن املسماة" :إمداد ذوي االستعداد إىل معامل الرواية واإلسناد" ،حتقيق عبدالرمحن السعيدي،
الطبعة األوىل 0122هـ2111/م ،دار الكتب العلميةـ ص .20-21
( )2الفهرسة الصررى والكربى :للتاودي :ص62
( )3اإلمام احلافظ احملدث الفقيه أبو حممد عبد القادر بن علي بن الشيخ الكبري أيب احملاسن يوسف الفاسي دارا
وشهرة ،القصري أصال ومولدا .ولد سنة 0117ه ،وتويف سنة 0190ه .أخذ عن أبيه ،وعم أبيه الشيخ أيب زيد،
وعمه أيب حامد العريب ،وأيب العباس املقري وابن عاشر ،وغريهم .تصدر للتدريس ،وتفقه به خلق كثري .ومع سعة
علمه مل يؤلف كثريا ،وإمنا ترك بعض آثار ،وله عدة إجازات ،وألفت بامسه عدة فهارس ،منها :فهرست عبد
القادر ،أو اإلجازة الكربى ،ومعها إجازته أليب سامل العياشي ،وتسمى باإلجازة الصررى ،حتقيق حممد بن عزوز،
طبعة دار ابن حزم ،ط  0121 / 0انظر ترمجته بتفصيل يف :الروض العطر األنفاس :ص ،263-262املنح
البادية ،021–022/0 :صفوة من انتشر :ص ،301- 301رقم  ،230نشر املثاين ،279–271/2 :التقاط
الدرر :ص ،201-207رقم  ،322اقتفاء األثر :ص ،011-012فهرسة اليوسي :ص ،033-030اإلعالم
مبن غرب :ص ،291-290طبقات احلضيكي ،211–216/2 :رقم  ،663األعالم للزركلي ،10/1 :النبوغ
املرريب ،211–213/0 :شجرة النور ،126–122/0 :رقم  ،0211فهرس الفهارس ،770–763/2 :رقم
 ،101احلياة األدبية :ص ،012- 012الفكر السامي ،210/2 :رقم .699
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اإلمام أيب عبد اهلل القصار ،عن اإلمام أيب عبد اهلل خروف التونسي ،عن سقني ،عن شيخ االسالم
زكرياء ،عن أيب الفرات ،عن ابن مجاعة ،عن ابن الزبري ،عن ابن خليل ،عن ابن زرقون ،عن اخلوالين،عن
الطلمنكي ،عن أيب عيسى عبيد اهلل بن حيىي ،عن أبيه حيىي بن حيىي الليثي( ،)0عن اإلمام مالك رمحه
اهلل.
تعدد الرواة عن مالك للموطأ ،فاختلفت رواياهتم ،فكانت هناك موطآت ،فيُنسب كل موطأ إىل
راويه .وسبب اختالفهم أهنم مل يأخذوا عن مالك يف زمن واحد ،وإمنا أخذوا عنه يف فرتات خمتلفة.
واالختالف يف املوطآت ،هو اختالف يف التقدمي والتأخري ،وبعض الزيادة والنقص .فاإلمام مالك ظل
يُهذب كتابه املوطأ وخيتصره حنو أربعني سنة .وكان العلماء يرحلون لألخذ عنه .ويعترب اإلمام حيىي بن
حيىي الليثي املصمودي من أواخر الرواة أخذا عنه .روى عن مالك مباشرة غري أبواب من االعتكاف
شك فيها ،فرواها عنه بواسطة شبطون.
ساق احلجوي الثعاليب يف فهرسته سند شيخه ابن اخلياط للموطإ من طريق شيوخه  :بناين كال،
وعبد اهلل الودغريي ،وحممد بناين املراكشي ،كلهم عن بدر الدين احلمومي ،مباشرة عن :الشيخ التاودي
ابن سودة ،بسنده السابق .مث قال عن حيىي بن حيىي الليثي :انتهت رئاسة العلم يف األندلس إليه ..وهو
من أخص تالميذ مالك ،وقيل :وهو أجلهم يف احلديث لذلك ينبري للمراربة أن يعتمدوا يف أسانيدهم
للموطأ على طريق املراربة و األندلسيني ،ألن نسخ املررب هي ليحىي بن حيىي الرببري السابق(.)2
كما روى التاودي املوطأ أيضا باإلجازة والسما ألوله عن شيخه أيب العباس أمحد بن عبد العزيز
السجلماسي اهلاليل ،عن شيوخ من املشرق أربعة :أوهلم :أبو عبد اهلل حممد بن حسني العجيمي،
وثانيهم :عبد الوهاب الطنثي املصري نزيل مكة ،وثالثهم :أبو عبد اهلل حممد بن الطيب الشرقي املرريب
نزيل املدينة املنورة (ت0071هـ) ،رابعهم :أبو عبد اهلل حممد احلفين(ت.)0012
( )0اإلمام حيي بن حيي بن كثري ،أبو حممد الليثي املصمودي األندلسي القرطيب .عامل األندلس يف وقته .مسع "املوطأ"
أوال من زياد بن شبطون ،مث ارحتل إىل املشرق مرتني ،ومسع من مالك سوى أبواب من االعتكاف .كما مسع من
الليث ابن سعد ،وسفيان ابن عيينة ،وعبد اهلل بن وهب ،وغريهم .رجع إىل قرطبة بعلم جم ،وتصدر للتدريس،
وازدمحوا عليه .قال صاحب اجلذوة :إليه انتهت الرياسة بالفقه يف األندلس ،وبه انتشر مذهب مالك هنالك .وقال
الذهيب :كان إماما كثري العلم .كان مولده سنة 022ه ،وتويف سنة 231ه .انظر ترمجته بتفصيل يف :جذوة
املقتبس :ص ،311-312رقم  ،919تاريخ علماء األندلس :ص ،132-130رقم  ،0226الديباج املذهب:
ص ،132-130رقم  ،611برية امللتمس :ص ،116-112رقم  ،0191ترتيب املدارك ،391-379/3 :سري
أعالم النبالء ،222-209/01 :رقم 061
( )2فهرسة حممد بن احلسن احلجوي :ص.11
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اهتم تالميذ الشيخ التاودي بأسانيده ملوطإ االمام مالك ،وغريه من كتب احلديث ،وبقيت متداولة

يف فهارسهم ومروياهتم ،واهتم هبا املتأخرون ،وأوردوها يف إجازاهتم وبراجمهم(.)0

تالميذ الشيخ الراندي:
بعد أن أهنى العالمة التاودي حتصيله العلمي ،وأجيز من قبل شيوخه املراربة واملشارقة ،جلس على
عادة العلماء للتدريس ابتراء مرضاة اهلل عز وجل ،ورجاء نفع العباد ،فكان شديد احلرص على التعليم،
راغبا يف نشر العلم ،وتعميم املعرفة على نطاق واسع ،مسرتشدا باهلدي النبوي وسرية السلف الصاحل يف
ذلك(.)2
فال عجب حينئذ إن شدت إليه رحال الطلب ،وجاءه الناس ينسلون من كل حدب ،حىت كثر
اآلخذون عنه أخذ انتفا  ،وعمت درايته وروايته يف أكثر البلدان واألصقا .
لقد كانت مهة التالميذ عالية ،وحرصهم شديدا على طلب العلم ،يتسابقون على حلقات الدرس،
ويتنافسون يف ختم املصنفات ،ويتهافتون على النسخ اجملازة من الشيوخ ،واملقابلة على األصول.
فهذا الضعيف الرباطي (ت 0236هـ) نظم قطعة شعرية بديهة يف سبعة أبيات ،حني ضاعت منه
نسخة خمتصر خليل يوم ختم هذا الكتاب على شيخه ابن شقرون(:)3
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلت نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخيت

يف ازدحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم املختص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

حتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أبص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارها

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنت وحف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالطرر

ليتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين غمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا هلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إذ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمها

أو كسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس تلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور

ثقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالد الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبيت

ومع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إن كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا أو حض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

واعتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ألزمهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فأنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يفارق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة

فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ذو وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ودم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر

ال تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إذ ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرين

أن شخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حازه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

( )0انظر فهرسة حممد بن قاسم القادري :ص ،11وأيضا الفهرسة الكربى والصررى:البن اخلياط :ص ،001فهرسة
احلجوي :ص.16
( )2مصداقا حلديث رسول اهلل ( : من سئل عن علم فكتمه أجلمه اهلل بلجام من النار) ،سنن أيب داود ،كتاب
العلم ،باب كراهية منع العلم ،رقم احلديث  ،3621ويف اجلامع الكبري للرتمذي( :من سئل عن علم علمه مث كتمه
أُجلم يوم القيامة بلجام من النار) ،رقم احلديث .2619
( )3احلياة األدبية :ص  ،329-321نقال عن كتاب االغتباط لبوجندار ،ص.061 :
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ذكر سليمان احلوات يف كتابة "الروضة املقصودة" أنه سيرتجم ملائة من تالمذة الشيخ التاودي.

قال )0(:فلست وإن أفنيت األوراق واألقالم بتمحيص ما خترج له من جهابذة األعالم ،لكنين آيت إن
شاء اهلل منهم بفئة ال يزيد عددهم على مائة ،وهم ما بني أهل حاضرة وبادية يف أقطار قريبة أو نائية.
لكنه مل يرتجم إال ألوالد الشيخ التاودي وأحفاده ،وال ندري السبب يف ذلك .هلذا بقيت أمساء
النابرني من تالمذته مفرقة يف كتب تاريخ األعالم والرتاجم والفهارس .من هؤالء التالميذ:
 -0ولده األكرب أبو العباس أمحد بن التاودي بن سودة( )2العالمة املشارك ،والفقيه املدرس والقاضي
الفاضل.
أخ ذ عن والده وهو عمدته ،وغريه من الشيوخ ،كالشيخ بوخريص ،وابن احلسن اجلنوي ،وابن
احلسن بناين .تصدى للتدريس ،فدرس وأفاد ،توىل إقراء البخاري مكان والده ،ملا ذهب إىل احلجاز .له
شرح على األربعني النووية بأمر من املوىل سليمان ،وتآليف أخرى .تويف سنة( 0232هـ) ،ودفن مع
والده بزاويتهم بفاس.
 -2أبو عبد اهلل بن التاودي بن سودة( )3كان عالمة مشاركا مدرسا ،من أعيان العلماء الفضالء.
تويف يف حياة والده سنة (0091هـ).
 -3أبو بكر حممد التاودي ابن سودة( )1املتويف سنة (0202هـ) ،إماما عالمة يف املعقول واملنقول،
توىل اخلطبة والتدريس ،دفن بزاوية والده.
()2

 -1أبو القاسم بن حممد التاودي بن سودة

أخذ عن أخيه أمحد ،ووالده ،وواظب على

جمالسهما ،كان فاضال سخيا زكيا ،تويف يف حياة والده سنة( 0219هـ).
 -2حممد الطالب ابن العالمة أمحد بن التاودي )6(،كان من أعالم العلماء الفضالء ،والفقهاء
املشاركني ،أخذ عن والده وجده ،تويف سنة (0222هـ) ،ودفن بزاويتهم.
( )0الروضة املقصودة.717 /2 :
( )2انظر ترمجته يف :الروضة املقصودة ،730-719 /2 :سلوة األنفاس ،002-001 /0 :شجرة النور :ص311 :
رقم  ،0220إحتاف املطالع.026 /0 :
( )3شجرة النور :ص  373رقم  ،0117الروضة املقصودة ،733 – 730 /2 :إحتاف املطالع.19 /0 :
( )1انظر ترمجته يف :الروضة املقصودة ،732-733 /2:شجرة النور 737 :رقم  ،0111إحتاف املطالع.96/0:
( )2الروضة املقصودة.736-732 /2 :
( )6الروضة املقصودة ،736 /2 :شجرة النور :رقم  ،0277إحتاف املطالع.063 /0 :
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 -6أبو حامد العريب بن أمحد بن التاودي( ،)0العالمة الفقيه ،أخذ عن والده وجده ،له تآليف كثرية
منها :شرح على املوطأ مل يكمل ،هناية املىن والسؤل يف حب آل بيت الرسول –صلى اهلل عليه وسلم-
ورسالة يف التوحيد وغريها .تويف سنة (0229هـ).
 -7حممد بن احلسن اجلنوي احلسين التطواين )2(،احملدث املفسر ،املشارك يف خمتلف العلوم ،تصدر
لإلفتاء والتدريس .تويف سنة (0211هـ).
 -1أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن البصري( )3األصل ،املكناسي الدار ،املتوىف
سنة (0216هـ) ،الفقيه املقرئ ،احملدث املسند املؤرخ.
()1

 -9أبو احلسن علي زين العابدين بن هاشم زيان العراقي،

املتوىف سنة (0091هـ) .العالمة

املشارك يف جل الفنون ،كان يلقب "بسيبويه زمانه" لتضلعه يف النحو ،تصدر للتدريس بعد أن أخذ عن
الشيخ التاودي وطبقته ،له فهرسة مجع فيها أشياخه.
 -01العالمة حممد بن عمر بن أمحد بن أمحد بن عبد اهلل اليبوركي اهلشتوكي ،املتوىف سنة
0219هـ( .)2أخذ عن الشيخ التاودي ،واحلضيكي ،وغريمها ،له فهرسة مجع فيها تراجم شيوخه.
 -00أبو عبد اهلل حممد بن علي الورزازي( )6املتوىف سنة (0201هـ) .يلقب بالورزازي الصرري ،كان
عالمة مشاركا مدرسا .له "فهرست" ذكر فيها إجازات شيوخه.
 -02أبو حممد عبد العليم بن حممد الضرير )7(،املتوىف سنة (0201هـ) ،العالمة الفقيه الفاضل.
 -03أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن محدون بن احلاج السلمي )1(،املتوىف سنة (0203هـ).
الفقيه العالمة ،كان مشاركا حنويا مطلعا.
( )0الروضة املقصودة ،727-737 /2 :شجر النور :رقم  ،0219ص  ،377إحتاف املطالع.002 /0 :
( )2اإلعالم ،93 /6 :شجرة النور :رقم  ،0199ص ،372 :إحتاف املطالع ،61 /0 :إحتاف أعالم الناس البن
زيدان.010 /3 :
( )3فهرس الفهارس.232-232 /0 :
( )1فهرس الفهارس ،162-161 /0 :الفكر السامي ،296-292 /2 :إحتاف املطالع.11 /0 :
( )2فهرس الفهارس 0021-0023 /2 :رقم  ،627اإلعالم البن إبراهيم.012-013 /6 :
( )6فهرس الفهارس ،0002/ 2 :رقم  ،622إحتاف املطالع ،90 /0 :دليل مؤرخ املررب األقصى :ص .201
( )7شجرة النور الزكية :ص  ،361رقم .0139
( )1شجرة النور :ص  ، 373رقم  ،0191إحتاف املطالع.17 /0:
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 -01أبو العباس أمحد بن حممد بن عجيبة التطواين،

()0
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املتوىف سنة (0221هـ) .كان عالمة
()3

مشاركا ،أخذ عن التاودي ،وغريه ،له عدة مؤلفات منها :التفسري املسمى" :البحر املديد" )2(،وفهرسة
شيوخه ،وغريمها.

 -02أبو عبد اهلل حممد الطيب بن عبد اجمليد بن عبد السالم ابن كريان الفاسي )1(،املتوىف سنة
( 0227ه) .الشيخ العالمة املطلع احلافظ ،صاحب التصانيف الكثرية.
 -06حممد بن الطيب القادري بن عبد السالم احلسين القادري( )2املتوىف سنة ( 0017ه) .العالمة
النسابة املؤرخ .له مؤلفات عديدة ،منها :نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين ،واختصاره التقاط
الدرر وغريمها.
 -07أبو الفالح صاحل بن حسني الكواش التونسي( )6احلافظ ،احملدث ،املسند ،الفقيه ،اجتمع يف
طرابلس بالشيخ التاودي ،وختم عليه الشفا ،تويف سنة( 0201هـ).
 -01أبو زيد احلائك عبد الرمحن التطواين )7(،املتوىف سنة (0221هـ) ،األستاذ العالمة احملقق ،أخذ
عن الشيخ التاودي ،والشيخ البناين ،والشيخ جسوس ،وغريهم.
 -09أبو العالء إدريس بن زيان العراقي )1(،املتوىف سنة ( 0221ه) ،احلافظ املشارك ،سيبويه
زمانه .أخذ عن والده واعتمده ،والشيخ التاودي ،ومجاعة.
 -21أبو زكرياء حيي الشفشاوين )9(،املتوىف سنة ( 0229ه) ،الشيخ اإلمام العالمة ،كان رمحه اهلل
ممن اتسعت مشاركته يف العلوم.
( )0انظر ترمجته يف :فهرس الفهارس ،122-121 /2 :إحتاف املطالع ،011 /0 :مؤرخو الشرفاء :ص ،210
طبقات الشاذلية الكربى :ص 021 -022
( )2طبع حديثا
( )3طبعت بتحقيق د .عبد احلميد صاحل محدان ،دار الرد العريب ،ط .0991 /0
( )1إحتاف املطالع :ج  ،011 /شجرة النور :رقم  ،0216احلياة األدبية :ص 317-312
( )2إحتاف املطالع ،32 / 0 :مثرة أنسي :ص  ،76مؤرخو الشرفاء :ص  227وما بعدها ،احلياة األدبية :ص
.312 -311
( )6شجرة النور :ص  ،362رقم 0121
( )7نفسه :ص  372رقم 0210
( )1نفسه :ص  377رقم 0217
( )9سلوة األنفاس92 -91 / 0 :
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 -20أبو العباس أمحد بن عبد الكرمي املعروف باملهريز الزرهوين املكناسي،

()0

املتوىف سنة

(0231هـ) ،العامل املسند ،له رواية واسعة عن الشيخ التاودي ،واحلافظ الزبيدي ،وابن عبد السالم
الناصري ،وطبقتهم.
 -22حممد بن عمرو الزروايل الفاسي )2(،املتوىف سنة (0231هـ) العالمة ،املتفنن يف العلوم ،أخذ
عن الطيب بن كريان ،والتاودي ،وابن شقرون ،وغريهم.
 -23حممد بن أمحد الرهوين الوزاين )3(،املتوىف سنة (0231هـ) .شيخ اجلماعة ،وخامتة احملققني
والعلماء العاملني ،أخذ عن الشيخ التاودي وأجازه إجازة عامة ،له تآليف مفيدة منها حاشية على شرح
الزرقاين.
 -21أبو الربيع سليمان احلوات )1(،املتوىف سنة (0230هـ) .احملدث األديب النسابة املؤرخ،
صاحب التصانيف الكثرية  :كالروضة املقصودة ،والفهرسة ،املسماة :مثرة أنسي يف التعريف بنفسي،
وغريها.
 -22محدون بن عبد الرمحن بن محدون الشهري بابن احلاج،

()2

الفقيه العالمة األديب احملدث،

صاحب التصانيف الكثرية ،تويف سنة (0232هـ).
 -26أبو عبد اهلل حممد بن حممد الشفشاوين )6(،املتوىف سنة(0232هـ) .العالمة الفقيه الفاضل،
أخذ عن ابن كريان ،والبناين ،والتاودي.
()7

 -27أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد الشهري باألمري،

املتوىف سنة (0232هـ) .األستاذ

العامل العالمة ،صاحب التآليف البارعة ،اتصل بالتاودي عند وروده من احلج ،وأخذ عنه.
 -21أبو عبد اهلل حممد بن حممد الصادق بن ريسون( )1العلمي التطواين ،املتوىف سنة (0236هـ).
( )0فهرس الفهارس ،223 -222 / 2 :رقم .317
( )2شجرة النور :رقم  ،0200إحتاف املطالع ،002 /0 :مؤرخو الشرفاء.037 :
( )3إحتاف املطالع ،016 /0 :شجرة النور الزكية :ص  371رقم  ،0202احلياة األدبية :ص .311
( )1إحتاف املطالع ،001/0 :شجرة النور :ص  379رقم  ،0201مؤرخو الشرفاء :ص  ،210دليل مؤرخ املررب
األقصى :ص 22وص .93
( )2إحتاف املطالع ،021/0 :شجرة النور رقم  ،0206احلياة األدبية :ص .322
( )6شجرة النور :رقم .0202
( )7فهرس الفهارس ،039 -033 /0 :شجرة النور :ص  363 -362رقم .0116
( )1إحتاف املطالع ،021 /0 :فهرس الفهارس.116 -112 /0 :
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العالمة املطلع ،املشارك ،النسابة ،له فهرسة(.)0
()2

 -29أبو عبد اهلل حممد بن عبد السالم الناصري الدرعي،
احلفاظ بالديار املرربية احملدث الرحالة ،البحاثة صاحب التآليف.

املتوىف سنة ( 0231هـ) .خامتة

()3

 -31أبو عبد اهلل حممد بن عبد السالم بن أيب زيد اليازمي،
العالمة.

املتوىف سنة (0210هـ) .الفقيه

 -30السلطان املوىل سليمان )1(،املتوىف سنة (0231هـ) .األمري العامل ،صاحب التآليف.
 -32أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن إبراهيم الدكايل( )2الفاسي ،املتوىف سنة (0210هـ) .العالمة
القاضي املفيت ،املشارك املطلع.
 -33أبو حامد العريب بن عبد اهلل بن أيب حيىي املساري )6(،املتوىف سنة (0211هـ) .فقيه كبري،
وشاعر ،من اآلخذين عن الشيخ التاودي ،صاحب املنظومة يف األدب اليت شرحها ابن املامون البلريثي.
 -31أبو عبد اهلل حممد بن سليمان املناعي )7(،املتوىف سنة (0217هـ) .العامل املتبحر يف الفقه،
الكثري االطال .
 -32أبو القاسم بن أمحد الزياين،
الرحالة ،صاحب التآليف العديدة.

()1

املتوىف سنة (0219هـ) .األديب الفقيه الكاتب املؤرخ

( )0دليل مؤرخ املررب األقصى :ص .209
( )2فهرس الفهارس ،111 -113 /2 :شجرة النور :ص  ،310إحتاف املطالع ،033 /0 :احلياة األدبية:
ص. 377 - 361
( )3شجرة النور :ص  310رقم .0222
( )1انظر تاريخ الضعيف الرباطي :من ص  211إىل ص  ،110الرتمجانة الكربى :من ص  217إل ص ،270
التيجان للزياين ،االستقصا ،071-16/1 :شجرة النور الزكية رقم  ،0223فهرست الفهارس للكتاين :رقم
 911/2رقم.227
( )2شجرة النور :ص  310رقم  ،0226إحتاف املطالع.039 /0 :
( )6احلياة األدبية :ص  ،313 -371إحتاف املطالع.032 /0 :
( )7شجرة النور :ص  371رقم .0176
( )1شجرة النور :رقم  ،0231إحتاف املطالع ،023-022 /0 :سلوة األنفاس ،263 /0 :الرتمجانة الكربى :ص
 26وما بعدها ،مؤرخو الشرفاء :ص  012وما بعدها ،فهرس الفهارس.302 -303 /0 :
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 -36أبو عبد اهلل حممد بن حممد التهامي املعروف بابن عمرو

الرباطي املتوىف سنة 0213هـ.

الفقيه األديب ،عرف مبعارضة قصيدة الشمقمقية.
 -37أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد القادر الشهري ببونافع الفاسي( )2املتوىف سنة 0261هـ.
العالمة املشارك املدرس ،شيخ اجلماعة يف وقته ،احلافظ النحوي ،له شرح على األلفية .وفهرسة(.)3
 -31بدر الدين حممد بن الشاذيل احلمومي بن أمحد،

()1

املتوىف سنة (0266هـ) .شيخ اجلماعة

بفاس ،العالمة املطلع ،وهو آخر تالمذة الشيخ التاودي ابن سودة موتا من العلماء املشهورين .له تآليف
عديدة ،منها :شرح على الشمائل ،وشرح على املرشد وغريمها.
 -39أبو عبد اهلل حممد بن العباس بن احلسن بن حممد بن يس اجلزويل السوسي )2(،املتوىف سنة
(0221هـ) .الفقيه األفضل ،من أكرب تالمذة الشيخ التاودي.
 -11أبو حممد عبد السالم بن عبد اهلل حركات السالوي )6(،الفقيه العالمة املفيت ،تصدر للتدريس
والتأليف واإلفتاء ،قرأ بفاس على مشايخ عصره ،والزم الشيخ التاودي ابن سودة املري ،تويف قبل
(0231هـ).

لجازة الشيخ الراندي بن سودة لممول سميمان(:)7
احلمد هلل هذه إجازة للشيخ العالمة سيدي التاودي بن سودة أمري املؤمنني املرحوم موالنا سليمان.
نصها :بسم اهلل الرمحن الرحيم .احلمد هلل على ما علم .وأشكره على ما أهلم .وأُصلي على رسوله صلى
اهلل عليه وسلم .وبعد فإن ممن قرأ علي ُمدد دالئل اخلريات قاصدا بذلك بركة الرواية واتصال السند
مبؤلفه فأجبته إىل ذلك ،وأجزته فيه .الشاب النجيب احليي احلسيب .ياقوتة الشرف الباذخ .واجملد
الشامخ .أبو العالء سليمان بن موالنا أمري املؤمنني سيدي حممد بن عبد اهلل بن إمساعيل الشريف العلوي
السجلماسي .أمثر اهلل غرسه .وجعله باهلل وبطاعته أُنسه .كما قرأ علي أول الكتب الستة البخاري
ومسلم وأبو داوود والرتمذي والنسائي واملوطأ .وسألين التربك باإلجازة فيها .فأسعفته راجيا من اهلل يل
( )0احلياة األدبية :ص.311 -311
( )2فهرس الفهارس ،021 /0 :إحتاف املطالع ، 077 /0 :شجرة النور :ص  391رقم .0291
( )3دليل مؤرخ املررب األقصى :ص .221
( )1إحتاف املطالع ،093 /0 :شجرة النور :ص  ،111رقم .0291
( )2فهرس الفهارس ،0060 /2 :إحتاف املطالع ،022 /0 :اإلعالم.071 -063 /6 :
( )6إحتاف املطالع ،037 /0 :اإلحتاف الوجيز :ص .022
( )7تقع هذه اإلجازة ضمن جممو رقم اللوحة / 72اخلزانة الوطنية بالرباط.د.2792
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وله التوفيق .واهلداية ألقوم طريق .وأوصي نفسي أوال وإياه ثانيا بتقوى اهلل الذي البد لنا من لقائه .وأن
خيلص لنا من صاحل دعائه .وأوصيه أيضا بالسخاء والرفق باملساكني واالحسان هلم .فعن موالنا علي بن
أيب طالب رضي اهلل عنه ،أنه قال :سادة الناس يف الدنيا األسخياء وسادة الناس يف اآلخرة األتقياء .ويف
التنزيل ﴿ :إن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون﴾( .)0فإىل اهلل سبحانه الضراعة يف ذلك .وأن
بشرين .وصلى اهلل على سيدنا وموالنا
يسلك بنا مجيعا أحسن املسالك .حىت يتوفانا وهو راض عنا ُم َ

حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
وكتب عبد اهلل سبحانه التاودي بن الطالب بن سودة املري .أحسن اهلل عاقبته ومثواه .وأسعده
ُ
بلقائه يوم لقاه .يف مجادى الثانية عام أربع ومائتني وألف.

نفاة الشيخ الراندي بن سودة(:)2

تويف الفقيه التاودي بن سودة يوم اخلميس التاسع والعشرين من ذي احلجة سنة تسعة ومائتني وألف
(0219هـ) ،ودفن من الرد بعد صالة اجلمعة يف مسجد القرويني ،وبعدها صلى عليه ولده الفقيه
القاضي أمحد يف زاويته الكائنة قبالة داره حبومة زقاق البرل بفاس.
وإىل تاريخ وفاته ومدة عمره ،أشار األديب حممد بن الطيب بن صاحل الرماري ،قال(:)3
هبا بعدها يف شرط العام
قضى حنبه التاودي بتسعني
ِ
معض ُل
ِح
الشيخجةالراندي بع موته.
 -رثاء

تأثر الناس ملوته ،ورثاه طلبته الذين يعرفون منزلته ،ويدركون حجم الفراغ الذي أحدثه غيابه.
 رثاه ابن صاحل الرماري بقصيدة غراء مطلعها(:)1تداعى فريد الدمع من سلكه جيري
ولو أنين أنصفت أرسلتـُه ومـا
ٍ
خلطب ج َّـل موقعـهُ وقـد
وقل
إلمام ابن ٍ
طالب
مضى عامل
الدنيار ابيع ُ ُ
سليمان احلوات
 -كما رثاه العالمة ُأبو ال

على لبّة أذكى هليبا من اجلمـر
حتلّل من سوداء قليب على النحر
قضى َحنبَه يف العصر عالمةُ العصر
لطيـبت ِـه ميعـاده موقـف احلشـ ِر
()2
بقصيدة طويلة ُ ،مشتملة ُعلى أربعة وسبعني بيتا

( )0سورة النحل.021/
( )2انظر املراجع التالية :تاريخ الضعيف :ص  ،260سلوة األنفاس ،002 /0 :إحتاف املطالع.71 /0 :
( )3التعريف بالتاودي :ص .17
( )1املرجع نفسه :ص .17
( )2نفسه :ص .21
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مطلعها:
أمعشر َخ ِلق اهلل هذي ُمصيبة
رمتنا الليايل عن قسي خطوهبا

يضيق هبا ذر ُ اجلميع عـن الصبـ ِر
ُ
فما أخطأت من حيث تدري أو ال تدري

إىل أن يقول:
فلهفي على الشيخ الذي َح ّل َرزؤه
وهلفي على كتب العلوم بأسرهـا

يوم اخلَميس مع العصر
هبذا الورى
َ
كل امـرئ َغمـ ِر
يساومها بالبخس
ُّ

كما رثاه أيضا الفقيه الرهوين بقصيدة تقع يف ثالثة وعشرين بيتا ،مطلعها.)0(:
لقد َغربت امس الزمان لَ َدى العصر
ُمهُومـ ـ ـ ـهـا
وأظلمت الدنيا وعمـت
فَ َكم من ع ٍ
لوم غُيبت حتت َحل ـ ـ ـ ـدهِ
ُ
ْ
ْ
السم ـ ـا
و
الشرق
و
الررب
عليه
ليبك
ُ
َّ
ُ

العاملني على مجَْ ِر
ت قلوب
فأمس ْ
َ
َ
سودة يف قَـ ِْرب
ابن
ر
ـ
ب
احل
ى
و
ـ
ث
َ
َ
ُ
َغِدا َة َِ
َْ ُ
بأحسـَن َما فَكْـ ِر
وم ْن ح َكم أبَدا
ْ
األرض َوَما فِ َيها بِسهل َويف َو ْعرِ
و ُ

إىل أن يقول:
لقد كان قَـ َّوامـا
بَ ُذوال لِ َما قَد
الصررى
َمنَاقِبه
ُّ
َجزاهُ إالهُ اخلَْل ِق

ِ
الوَرى ُدو َن
ُح َ
قوق اإلاله َو َِ
ِ
َهل
َ
تقاصَر عن إدراك َها أ ُ
ـاء
ش
ت
ا
م
عث
د
فح
أج ٌل
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
أح َـدا بِ ُـدون عُتـْبٍ
به
َ

حلِ
يمـا ُم َؤعديـا
َ
َ
عـَّز َعالِ َـي ِمه ٍـة
فكبَ ُارهـا
َمسَت
أفضل َما َجَزى
َ

َمـا
َذا
َعـ ِن
وال

نُكـ ِر
صـ ِر
الع ْ
َ
البَ ْحـ ِر
ذُعـ ٍر

وله أيضا رضي اهلل عنه حني أراد اخلروج من فاس القرويني إىل بلده وزان عمرمها بذكره احلنان املنان،
أتى إىل قرب سيدنا الشيخ رضي اهلل عنه وأنشد:
لَ َدي ُك ُم
القلوب
وأبقينا
ذهبنا
َ
فَـوا أ ِ
ِ
الشي َخ َملْ أ ََر
َسفي إ ْذ س ُ
رت و ْ
َ َ
ِ
ِ
فَـلَ ْوال اعت َقادي أنهُ نَال ِرفعة

وال نـَ ْفع لألجس ِام ِمن د ِ
ون َما قَـ ْل ِ
ب
ْ ُ
َ
َْ
جبِينا لَهُ إذا غُيعب الوجهُ يف ُّ ِ
اب
الرتب وأ َْمنَا لَذ َ
َ
َ
()2
ب
تَـرَ ُِّريه
من
لُ ع

مؤلفات الراندي:
ترك الشيخ التاودي تراثا علميا ضخما ،فمصنفاته طبقت شهرهتا اآلفاق ،وظل الكثري منها مقررا يف
( )0قصيدة ضمن جممو به أمور شىت ،حتت رقم 021د .اخلزانة الوطنية بالرباط.
( )2لوحة  02رقم 021د .املكتبة الوطنية بالرباط.
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حلقات الدرس باجلوامع واملعاهد العلمية .ألف يف خمتلف الفنون واألغراض املعرفية .هذه املصنفات منها

ما أمت وضعه فعم نفعه ،ومنها ما أشرف على التمام وصد عنه عائق احلمام(.)0
المؤلفات الح دثي::

 حاشية على صحيح البخاري( )2مسيت :زاد اجملد الساري ملطالع البخاري .أطال فيه النفس يفاملذهب املالكي ،طبع على احلروف بفاس سنة 0321هـ0901/م.
 حاشية على صحيح مسلم(.)3 حاشية على سنن أيب داود(.)1 -تقريب السالك يف فهم موطأ مالك(.)2

 شرح مشارق األنوار للصراين )6(،صنفه برغبة من السلطان حممد بن عبد اهلل ،واقتصر على الثلثاألول.
 شرح األربعني النووية )7(،طبع على احلجر بفاس (0319هـ).ذكر الشيخ عبد احلي الكتاين :أن التاودي له عدة شروح على األربعني النووية(.)1
 -شرح الفتوحات اإلهلية الصررى(.)9

* المؤلفات ف الرفسير:

 -حاشية على تفسري ابن جزي(.)01

 -حاشية على تفسري البيضاوي(.)00

( )0الروضة املقصودة ،699 /2 :التعريف بالتاودي :ص .27
( )2الروضة املقصودة ،222 /0 :تراث املراربة :ص ،060املوسوعة املرربية ،01/2 :الفكر السامي،291 /2 :
حممد املنوين :دعوة احلق العدد  – .216اخلزانة العامة :ج1267 -119 :د – 0796ك .طُبع مؤخرا.
( )3تراث املراربة :ص  ،017الروضة املقصودة.226 /0 :
( )1فهرس الفهارس ،227 /0 :تراث املراربة :ص.032
( )2الروضة املقصودة.711 /2 :
( )6فهرس الفهارس ،221 /0 :تراث املراربة :ص.019
( )7املوسوعة املرربية ،01 /2 :تراث املراربة :ص.070
( )1فهرس الفهارس.221 /0 :
( )9تراث املراربة :ص.011
( )01الروضة املقصودة.711 /2 :
( )00الروضة املقصودة.711 /2 :
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 الدر املكنون يف شرح ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾(.)0المؤلفات ف الفقه:
 حتفة اإلخوان بفوات الثنيا بطول الزمان(.)2 تقريظ املسامع بشرح كتاب اجلامع(.)3 حاشية على شرح الزرقاين ملختصر خليل املسماة "طالع األماين ملطالع الزرقاين"(.)1 شرح المية الزقاق(.)2 حلي املعاصم لبنت فكر ابن عاصم( .)6وهو شرح على أرجوزة ابن عاصم ،املسماة " :حتفةاحلكام".
 نفائس الدرر من جواهر املختصر(.)7 أجوبة حممد التاودي بن سودة(.)1 تعليق على رسالة أيب زيد القريواين(.)9 فتوى حول البيع الفاسدة يف العقار(.)01 كشف احلال عن الوجوه اليت ينتظم هبا بيت املال(.)00( )0التعريف بالتاودي ،ص.29 :
( )2املكتبة الوطنية بالرباط رقم  0179د ،املوسوعة املرربية .01 /2 :بيع الثنيا :بيع سلعة بشرط أن ترد السلعة إىل
بائعها مىت رد الثمن .قال ابن عاصم يف التحفة:
با إليه عند إحضار الثمن
والشرح للثُنيا رجو ملك من
قال العال مة التسويل :من ابتا سلعة على أن البائع مىت رد له الثمن فالسلعة له ،ال جيوز بيعه ألنه سلف جر نفعا.
انظر (:البهجة يف شرح التحفة.)21/2 :
( )3املكتبة الوطنية بالرباط رقم النسخة  2269د 321 -ج.
( )1سلوة األنفاس ،001 /0 :املوسوعة.01 /2 :
( )2املكتبة الوطنية2126 :د2613،د172،د 136 ،د996 ،ج.
( )6املكتبة الوطنية276 :د 172،د 110،د 0113،د 319 ،ج0112 ،ج 0213 ،ج مبتور األخري032 ،ك ،
119ك .طبع :من طبعاته ،طبعة دار الفكر :الطبعة الثانية .0920-0371/هبامش كتاب البهجة يف شرح
التحفة.
( )7املكتبة الوطنية :رقم ج.970 :
( )1اخلزانة احلسنية.2291 :
( )9الروضة املقصودة ،ج ،0 :ص.221 :
( )01املكتبة الوطنية2100 :د.
( )00دراسة وحتقيق :عبد اجمليد اخليايل ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 0120هـ2111/م.
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 مناسك احلج(.)0 الفجر املنري يف الرد على من أبطل صالة اجلم الرفري(.)2 جواب عن سؤال حول الصالة خلف من ال حيسن القرآن(.)3 نوازل الشيخ التاودي ابن سودة( )1مجعها ولده أبو العباس.كرب أخرل ف الرراجم نالمناقب ناألدب:
 فهرسة الشيخ التاودي(.)2 رحلة التاودي(.)6 تقييد يف أحوال الشيخ ابن عزوز(.)7 تقييد يف ترمجة أمحد الصقلي(.)1 تقييد يف الشعبة العراقية احلسنية بفاس(.)9 تأليف فيمن لقيه وانتفع به من األولياء(.)01 شرح قصيدة «بانت سعاد»(.)00هذه بعض العناوين ملؤلفات الشيخ التاودي .وهناك عناوين أخرى(.)02
( )0سلوة األنفاس ،ج ،0 :ص،001 :الروضة املقصودة ،ج ،2 :ص - .711 :املوسوعة املرربية،ج،2 :ص.02 :
( )2املوسوعة املرربية ،ج ،2 :ص.02 :
( ) 3النوازل الفقهية وأثرها يف الفتوى واالجتهاد :منشورات كلية اآلداب ،عني الشق ،الدار البيضاء،2110/
ص.003 :
( )1طبع على احلجر بفاس 0310
 املوسوعة املرربية ،ج ،2 :ص.02 : دعوة احلق ،العدد ،0111/231 :ص.022 :( ) 2طبعت بدار الكتب العلمية بتحقيق ذ .عبد اجمليد اخليايل ،الطبعة األوىل ،0123/توجد نسخ منها باخلزانة العامة:
722د –922د – 312د.
( )6املكتبة الوطنية.2013 :
( )7املوسوعة املرربية.01 /2 :
( )1دليل مؤرخ املررب األقصى :ص.036
( )9املرجع نفسه :ص.27
( )01سلوة األنفاس.001 /0 :
 املوسوعة املرربية.02 /2 :( )00املكتبة الوطنية رقم2111 :د.
( )02انظرها يف املراجع التالية:

172

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

قال حممد بن الطالب بن محدون:
وأما أجوبته على مشكالت املسائل ،فأكثر من أن حتصى يف املقاصد والوسائل(.)0
اهتم العلماء بكتب التاودي ،وأضافوا إليها حواشي وتعليقات .من ذلك:
 حاشية على الشيخ التاودي ابن سودة على التحفة ،وحاشيتان عليه على الزقاقية ،للفقيه النوازيلحممد املهدي الوزاين(( )2ت 0312هـ).
 حاشية على شرح التاودي للتحفة ،للفقيه حممد بوعشرين (ت0361هـ)(.)3 تعليق للقاضي الصنهاجي على شرح التاودي للتحفة(.)1ولقد قدر علماء املررب جهود الشيخ التاودي ،فأصبحوا ال يدرسون إال هبا ،كشرحه لتحفة ابن
عاصم الذي كان مقررا يف النظام ،وأصبحت شروحه عمدة لدى رجال اإلفتاء ،كما أنه كان مصدرا
للقوانني املرربية حىت يف عهد احلماية حيث كان يرجع الشيوخ إليه(.)2
انتهت رياسة العلم يف املررب إقراء وإفتاء يف أواخر القرن الثاين عشر اهلجري وبداية القرن الثالث
عشر للمحدث الفقيه أيب عبد اهلل التاودي بن سودة ،حيث أحلق األبناء باآلباء ،وانفرد بعلو اإلسناد
حىت صار شيخ الشيوخ )6(.ساهم بشكل واضح يف النهضة العلمية .متيز فكره بالدقة والشمولية .فهو
شخصية متعددة اجلوانب واالهتمامات.
فنحن أمام مدرسة علمية متميزة ،ومنهج متكامل للعمل والتفكري .فالشيخ التاودي مل يكتف
بالتأليف يف عدة مواضيع ،بل إنه كان دقيق املالحظة امويل التفكري(.)7
وقد خرجت هذه املدرسة كبار احملدثني والفقهاء ،الذين سامهوا مسامهة كبرية يف إثراء مسرية
احلديث والفقه باملررب.
إن التعريف بالعلماء وبإنتاجاهتم من شأنه أن حيفز الناشئة على االستفادة منهم ،والسري على
 الروضة املقصودة :ج " /0الباب الثالث يف علومه وما ظهر له من الفتح يف فهومه" وج  699 /2وما بعدها. التعريف بالتاودي :ص 22وما بعدها.( )0التعريف بالتاودي ،ص.29 :
( )2جملة اإلحياء ،العدد ،0120/20 :ص – 10 :معجم الشيوخ عبد احلفيظ الفاسي ،حتقيق :د .عبد اجمليد
خيايل ،ط ،2112/0دار الكتب العلمية ،ص.076 :
(" )3إسعاف االخوان" حملمد بن الفاطمي :ص .061
(" )1إسعاف االخوان" :ص .079
( )2الفقيه حممد املنوين من مقدمة كتاب "الروضة املقصودة" :ص.03
( )6الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي حممد بن احلسن احلجوي ج  2ص – 291 .دار الثرات القاهرة.
( )7الروضة املقصودة لسليمان احلوات – تقدمي حممد املنوين ص 03 .ج0
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منواهلم ،وإخراجهم من زوايا اإلغفال واإلمهال .قال صاحب سلوة األنفاس -وهو يتحدث عن أعالم
مدينة فاس :-ولكن لقلة اعتناء أهل هذا املررب بالتاريخ ضا أكثرهم ،وخفي على كثري من الناس
مجهورهم ومعظمهم( . )0ومع ذلك رمبا يقال هذا الكالم على األعصر السالفة باملررب على اإلمجال.
أما يف الزمن األخري -كما يقول صاحب" دليل مؤرخ املررب األقصى" :-فإننا إن تتبعنا مآثرهم كما وقع
يف هذا الدليل ،جندهم قاموا بأكثر من واجبهم( .)2وهذا األمر جيعل األبناء يف خجل أمام اآلباء.
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
واحلمد هلل رب العاملني.
******************************************************************************

المصادر نالمراجع:
 إحتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس :عبد الرمحان ابن زيدان ،الطبعة الثانية
0101هـ0996/م.
 إحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع ،عبد السالم ابن سودة ،حتقيق :حممد حجي،
دار الررب اإلسالمي ،الطبعة األوىل0107 :هـ0997/م.
 اإلحتاف الوجيز (تاريخ العدوتني) تأليف حممد بن علي الدكايل ،حتقيق :مصطفى بوشعراء ،مطبعة
املعارف 0116هـ0916/م.
 إسعاف اإلخوان الراغبني برتاجم ثلة من علماء املررب املعاصرين ،حممد بن الفاطمي السلمي ،مطبعة
النجاح ،الدار البيضاء ،ط.0120/0
 االستقصا ألخبار دول املررب األقصى ،أبو العباس أمحد الناصري ،دار الكتاب ،الدار البيضاء
0926م.
 اإلعالم مبن غرب من أهل القرن احلادي عشر :تأليف عبد اهلل بن حممد بن عبد الرمحن الفاسي .حتقيق
فاطمة نافع ،دار ابن حزم .ط.2111-0129/0


البهجة يف شرح التحفة :أبو احلسن علي بن عبد السالم التسويل ،على األرجوزة املسماة بتحفة

( )0سلوة األنفاس1/0:
( )2دليل مؤرخ املررب األقصى:ص.9
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احلكام البن عاصم األندلسي ،طبعة دار الفكر :الطبعة الثانية.0920-0371/
 تاريخ الضعيف الرباطي ،حتقيق أمحد عماري ،نشر دار املأثورات الرباط ،الطبعة األوىل
0116هـ0916/م.
 تاريخ علماء األندلس البن الفرضي :حتقيق الدكتور روحية عبد الرمحن السويفي .ط-0107/0
 .0997دار الكتب العلمية.
 تراث املراربة يف احلديث النبوي وعلومه ،تأليف :حممد بن عبد اهلل التليدي ،دار البشائر اإلسالمية،
بريوت ،ط0106/0هـ0992/م.


الرتمجانة الكربى يف أخبار املعمورة برا وحبرا ،أبو القاسم الزياين ،حتقيق :عبد الكرمي الفياليل ،دار نشر
املعرفة الرباط ،الطبعة0102 :هـ.0990/

 التنويه واإلشادة مبقام رواية ابن سعادة ( لصحيح االمام البخاري) :تأليف حممد عبد احلي الكتاين،
حتقيق :د .عبد اجمليد اخليايل .ط.2111-0129/0


التعريف بالتاودي ابن سودة أليب عبد اهلل حممد بن محدون ابن احلاج السلمي ،حتقيق :جعفر ابن
احلاج السلمي ،مطبعة الكاتب العريب ،دمشق 0990م.

 التقاط الدرر ومستفاد املواعظ والعرب من أخبار وأعيان املائة احلادية والثانية عشر :حممد بن الطيب
القادري حتقيق هاشم العلوي القامسي ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،ط.0919/0113 .


مثرة أنسي يف التعريف بنفسي ،أبو الربيع سليمان احلوات ،حتقيق عبد احلق احليمر ،سلسلة نصوص
تراثية ( / 0996 )2شفشاون -املررب.

 جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس :تأليف العالمة أيب عبد اهلل حممد بن أيب نصر احلميدي.
(املكتبةاألندلسية )-3-الدار املصرية للتأليف والرتمجة.0966/
 مجهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ واملرجان يف ذكر امللوك وأشياخ السلطان املوىل سليمان ،تاليف
أيب القاسم الزياين ،حتقيق عبد اجمليد خيايل ،دار الكتب العلمية ،ط .األوىل.0121/2113 ،
 احلياة األدبية يف املررب على عهد الدولة العلوية ،حممد األخضر ،دار الرشاد احلديثة ،ط .0977 ،0
 دليل مؤرخ املررب األقصى عبد السالم بن سودة ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل،
.0997/0101


الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب البن فرحون املالكي :طبعة مكتبة دار الرتاث -القاهرة،
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بتحقيق الدكتور حممد األمحدي .بدون تاريخ ،وطبعة دار الكتب العلمية :حتقيق مأمون بن حميي
الدين اجلنان .ط.0996-0107/0
 رد التشديد يف مسألة التقليد ،أمحد بن املبارك اللمطي ،دراسة وحتقيق عبد اجمليد خيايل ،دار الكتب
العلمية ،ط .2110/0122 ،0


الروضة املقصودة واحللل املمدودة يف مآثر بين سودة ،أبو الربيع سليمان احلوات ،دراسة وحتقيق عبد
العزيز تياليت ،ط  ،0102 ،0مطبعة النجاح.

 الروض العطر األنفاس بأخبار الصاحلني من أهل فاس أليب عبد اهلل بن عيشون الشراط :حتقيق زهراء
النظام .منشورات كلية اآلداب الرباط .ط.0997/0
 سلوة األنفاس وحمادثة األكياس فيمن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس ،حممد بن جعفر بن إدريس
الكتاين 0306هـ ،مصورة على طبعة حجرية.
 سل النصال للنضال باألشياخ وأهل الكمال "فهرس الشيوخ" ،عبد السالم ابن سودة حتقيق حممد
حجي ،دار الررب ،الطبعة .0997/0107 ،0
 سري أعالم النبالء لإلمام امس الدين الذهيب :أشرف على التحقيق شعيب األرنؤوط .مؤسسة الرسالة.
ط0912-0112/3
 شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،حممد بن حممد خملوف ،الناشر ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
صلحاء القرن احلادي عشر :تأليف حممد بن احلاج الصرري اإلفراين.
 صفوة من انتشر من أخبار ُ
حتقيق عبد اجمليد خيايل .مركز الرتاث الثقايف بالدار البيضاء .ط0122/0ه.
 طبقات الشاذلية الكربى أليب علي احلسن الكوهن الفاسي ،وضع حواشيه مرسي علي ،دار الكتب
العلمية ،ط .2110/0122 ،0
 علماء االسالم يف األندلس للعالمة حممد اخلضر حسني :حتقيق وتعليق وتقدمي الشيخ صاحل العود.
دار ابن حزم ،الطبعة األوىل.2100-0132/
 الفهرسة الصررى والكربى ،أليب عبد اهلل حممد التاودي ابن سودة ،حتقيق عبد اجمليد خيايل ،دار
الكتب العلملة -بريوت ،الطبعة األوىل.2112/0123 ،
 الفهرسة الكربى والصررى :تأليف أمحد بن حممد ابن اخلياط ال ُزكاري :حتقيق:د .حممد بن عزوز .دار
ابن حزم -الطبعة األوىل.2112-0126/
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فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم ،واملشيخات واملسلسالت ،عبد احلي الكتاين ،حتقيق
إحسان عباس ،دار الررب اإلسالمي ،الطبعة الثانية.0912/0112 ،

 فهرسة حممد بن احلسن احلجوي خمتصر العروة الوثقى يف مشيخة أهل العلم والتقى ،حتقيق حممد بن
عزوز دار ابن حزم ،ط .2113/0121 ،0


فهرسة حممد بن قاسم القادري املسماة "إحتاف أهل الدراية مبا يل من األسانيد والرواية" :ص.13
حتقيق :د .حممد بن عزوز .دار ابن حزم -الطبعة األوىل0121 :ه.

 فهرست :أمحد بن عبد العزيز اهلاليل ،حتقيق رشيد املصلوت الروداين0110 ،ه.


فهرسة عبد القادر الكوهن ،املسماة" :إمداد ذوي االستعداد إىل معامل الرواية واإلسناد" :حتقيق عبد
الرمحن السعيدي .الطبعة األوىل .2111-0122:دار الكتب العلمية.

 فهرسة جعفر بن إدريس الكتاين ،املسماة":إعالم أئمة األعالم وأساتيذها مبا لنا من املرويات
وأسانيدها ،حتقيق د .حممد بن عزوز ،دار ابن حزم-ط.0122/0
 الفهرسة البن عجيبة ،حتقيق عبد احلميد صاحل محدان ،ط :األوىل ،0991 ،دار الرد.
 فهارس علماء املررب ،عبد اهلل الرتغي منشورات كلية اآلداب تطوان ،ط .0121 ،0
 فهرسة اليوسي لإلمام أيب املواهب احلسن بن مسعود اليوسي :حتقيق الدكتور محيد محاين .سلسلة
األعمال الكاملة لإلمام احلسن بن مسعود اليوسي يف الفكر اإلسالمي  -1-ط.2111-0122/0
مطبعة دار الفرقان – الدار البيضاء.
 الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي حممد بن احلسن احلجوي ،دار الرتاث مصر.
 اقتفاء األثر بعد ذهاب أهل األثر :فهرس أيب سامل العياشي :حتقيق نفيسة الذهيب .منشورات كلية
اآلداب – الرباط.0996/
 كرسي احلديث ،حممد بن عزوز ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل2113/0121 ،
 مؤرخو الشرفاء ،ليفي بروفنصال ،تعريف عبد القادر اخلالدي ،الرباط ،0977/0373 ،مطبوعات
دار املررب للتأليف والرتمجة والنشر سلسلة التاريخ "."2
 مدرسة اإلمام البخاري باملررب ،يوسف الكتاين ،دار لسان العرب ،بريوت.
 معجم الشيوخ ،املسمى ":رياض اجلنة" أو" املدهش املطرب" :تأليف عبد احلفيظ الفاسي ،حتقيق :د:

جملة املدونة:

السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

177

عبد اجمليد اخليايل.ط.2112-0121/0
 نشر املثاين ألهل القرن احلادي والثاين :تأليف حممد بن الطيب القادري :حتقيق حممد حجي ،وأمحد
التوفيق .مطبوعات دار املررب للتأليف والرتمجة والنشر.الرباط0397/ه.
 وفيات الصقلي :ذكر من اشتهر أمره وانتشر ممن بعد الستني من أهل القرن الثالث عشر ،حتقيق :د.
أمحد العراقي .ط ،2110-0122/0مطبعة أنفو برانت-فاس.
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جهود فقهاء المالكية بالغرب اإلسالمي
في خدمة النوازل الفقهية

في القرنين الرابع والخامس الهجريين
ال كرور عر التردم بناي
خردج دار الح ث الحسني :الرباط/المغرب

مق م::
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل ،سيدنا حممد الناطق بلسان الكمال،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
فلقد جعل اهلل شريعته خامتة لكل الرساالت السماوية ،وصاحلة لكل زمان ومكان ،مبا استوعبته من
كليات شرعية تؤسس للبنات الفهم البشري لكل القضايا والترريات املستجدة يف حياهتم ،وملا أحدثته
البشرية عرب القرون املختلفة واألماكن املتباينة ،والظروف املتنوعة ،واألعراف املتجددة من حوادث
مستجدة.
تبعا هلذا الصالح  ،استطا الفقه اإلسالمي أن حيمل راية هذا االجتهاد ،وفق ضوابط وشروط حددها
أهل العلم .واستطا  -بفضل املوىل جل وعال  -أن يالمس أحوال املكلفني ،وجيد هلا احللول الناجعة،
ومل يتأخر عن حل مشكالهتم ،مهما دقّت النوازل أو جلّت.
ولقد قيّض اهلل هلذا التجديد رجاال فقهاء محلوا مرياث النبوة ،فأناروا للناس واستنبطوا من معني
الشريعة اإلسالمية الرراء األحكام والتكاليف ،فبددوا غيوم اجلهل ،األمر الذي أدى إىل كثرة الفتاوى
الفقهية اليت أنتجت النوازل املختلفة سواء أكانت تتعلق بالعبادة  ،املعاملة ،أم العقيدة.
ومن هؤالء الفقهاء األجالء ،جند السادة املالكية ،خاصة علماء القرنني الرابع واخلامس اهلجريني  ،فقد
بر هؤالء يف جمال األجوبة والنوازل مما ولَّد تراثا فقهيا زاخرا حيمل بني طياته خمتلف الفوائد العلمية
املتعلقة بأصول األحكام ،وطريقة التنزيل ،اليت جاءت نتاج عقول متنورة وشروفة بالتحصيل ،ومعتمدة
على أصول وضوابط منهجية ،وقائمة يف إجاباهتا على أمهات املذهب املالكي ،فاملدونة ،والعتبية أو
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املستخرجة واملوازية والواضحة كتب ضخام يف املذهب ،لذلك فالقيام هبا هو االستناد عليها هو قيام
باألصول واستناد على املعرفة املنهجية اليت ميزت رجال املذهب املالكي يف مرحلة التأسيس والتفريع.
إن احلديث عن النوازل التطبيقية هو حديث عن حصيلة فقهية ،ملئات الفتاوى واألجوبة حتكي ظروفا
سياسية ،واجتماعية ،وتارخيية متناثرة بني أبواب الفقه ،تربز اخلصوصية والسعة واملرونة اليت ميزت املدرسة
َصلوا.
املالكية ،كما تربز وجاهة فقهائه ونوازلييه مبا أّلفوا ومجعوا واستنبطوا وأ َّ

ويف هذه الدراسة املتواضعة سأحاول جاهدا الوقوف على جهود فقهاء املالكية بالررب اإلسالمي يف
خدمة النوازل الفقهية من خالل مؤلفاهتم العلمية وخاصة خالل القرنني الرابع واخلامس اهلجريني ،وذلك
باستقصاء املطبو واحملقق واملخطوط منها وما مجع يف املصنفات ،مبا تضمنته من خصائص وما استندت
عليه من مميزات ،مربزا الدور الكبري الذي قامت به هذه املؤلفات يف جمال التأصيل الفقهي واألصويل
واملقاصدي على ح ّد سواء ،ما دام تنزيل القضايا على واقع الناس يفرض هذا االرتباط الوثيق ،وهذه
الصلة الوثقى ،خاصة أن احلديث عن علماء املالكية وعن فقه املالكية هو حديث عن فقه واقع يقوم
على أساس رعاية املقاصد واحلكم واملعاين يف كل جتلياهتا.
ولذلك تأيت حماور هذه الدراسة متناولة املباحث التالية:
المرحث األنل  :درنانل تعردف النوازل الفقهي :نت ندنها عن فقهاء المالتي :بالغرب
اإلسالم .
المرحث الثاي  ،درص المؤلفات النوازلي :خالل القريين الرابع نالخامس الهلري لفقهاء
المالتي :بالغرب اإلسالم .

المرحث الثالث درنانل خصائص هذه المؤلفات النوازلي ،:من حيث الواقعي ، :نالرل د،
نمسادرة األعراف نالرطورات الملرمعي.:
فأقول وباهلل التوفيق ،ومنه أستمد العون واهلداية.
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المرحث األنل:
تعردف النوازل الفقهي :نت ندنها عن فقهاء المالتي :بالغرب اإلسالم
انتشر مصطلح فقهاء املالكية بالررب اإلسالمي بعدما أصبح املذهب املالكي هو املذهب
املعتمد ببالد الررب اإلسالمي (األندلس وامال إفريقيا واملررب األقصى) بواسطة تالمذة اإلمام مالك
الوافدين إليه منها ،أبرزهم  :علي بن زياد (ت013هــ) ،والبهلول بن راشد (ت013هــ) ،وعبد الرمحن
بن أشرس ،وعبد اهلل بن غامن (ت091هــ) ((..فكانوا حجر األساس الراسي يف هيكلة الفقه اإلسالمي
باملررب ،ونواة الشجرة اليت تولدت عنها جنة باسقة ،مل يزل الدين والعلم والفكر واآلداب تتفيأ ظالهلا
الوارفة إىل اليوم.0))..

وهلذا يطلق على كثري من علماء األندلس وعلماء إفريقية ،وعلماء سبتة ،وتلمسان ،وشنقيط
وغريهم هذا الوصف أي علماء الررب اإلسالمي.
فمثال يقال للباجي :إنه من املراربة وهو أندلسي ،ويقال البن رشد :إنه من املراربة وهو قرطيب،
ويقال للقاضي أيب املطرف الشعيب :بأنه مرريب وهو من مالََقة (وهي مدينة ساحلية جبنوب األندلس)،
وكذلك احلافظ ابن عبد الرب القرطيب األندلسي(ت163هـ) ،وكذلك ابن العريب املعافري(ت213هـ)
دفني فاس.2
وكذلك يقال البن أيب زيد القريواين(ت316هـ) :إنه من املراربة ،وهو إفريقي (تونسي) ،وكذلك
يقال أليب احلسن اللخمي وهو قريواين األصل.3
فإذا اتضح لنا املقصود مبالكية الررب اإلسالمي ،صار لزاما دراسة املراد بالنوازل الفقهية وهو العنصر
األول ،مث تاريخ تدوين النوازل الفقهية وهو العنصر الثاين.

 0جهود فقهاء املالكية املراربة يف تدوين النوازل الفقهية .د.مبارك جزاء احلريب .001.جملة الشريعة والدراسات
اإلسالمية  ،العدد الرابع والستون– اجمللد .20السنة احلادية والعشرون – مارس .2116
 2جهود فقهاء املالكية املراربة  .001.مرجع سابق.
 3جهود فقهاء املالكية املراربة  .001.مرجع سابق.
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 العنصر األنل :تعردف النوازل الفقهي::أنلا :النوازل لغ::
النزول يف اللرة هو احللول يقال نزهلم  ،فيتعدى بنفسه ونزل هبم عليهم  ،ينزل نزوال ومنزال،
مبعىن حل ،:ومنه أسباب نزول القرآن والنازلة  :الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس ،ومن هذا املعىن
أخذت النوازل الفقهية ،فيقال :نزلت نازلة فرفعت إىل فالن ليفيت فيها.0
وعرفت "النازلة" يف "معجم لرة الفقهاء" بأهنا " :املصيبة ليست بفعل فاعل  ،وهي احلادثة اليت

حتتاج حلكم شرعي".2

ثاييا :النوازل اصطالحاً
مل يتحدث العلماء عن معىن ح ّدي لتعريف النازلة ،وأقصد من سبق من العلماء ،خبالف من
عرف العالمة ابن عابدين النوازل بأهنا " :الفتاوى والواقعات ،وهي مسائل
تأخر من هؤالء ،فقد ّ
استنبطها اجملتهدون املتأخرون ملا سئلوا عن ذلك  ،ومل جيدوا فيها رواية عن أهل املذهب املتق ّدمني".3

وعرفها من العلماء املعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي  :فقال هي " :املسائل أو املستج ّدات الطّارئة
ّ

على اجملتمع بسبب توسع األعمال  ،وتعقد املعامالت  ،واليت ال يوجد نص تشريعي مباشر ،أو اجتهاد
فق هي سابق ينطبق عليها وصورها متعددة  ،ومتجددة ،وخمتلفة بني البلدان أو األقاليم ،الختالف
العادات واألعراف احمللية".1

 0ترتيب القاموس احمليط على طريق املصباح املنري وأساس البالغة .الطاهر أمحد الزاوي.321/1.ط.3دار
الفكر(.د.ت.).ومذاهب احلكام يف نوازل األحكام للقاضي عياض السبيت .تقدمي وحتقيق :حممد
بنشريفة.071/1.ط.2دار الررب اإلسالمية.بريوت.0997.
 2معجم لرة الفقهاء .د .حممد رواس قلعة جي  ،ترمجة وحتقيق :د .حامد صادق قنييب .ود.قطب سانو .ص
.110دار النفائس.2117.
 3جمموعة رسائل ابن عابدين  .حممد ابن عابدين .07 /0دار إحياء الرتاث العريب .د.ت.
 1سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة  ،د .وهبة الزحيلي  ،ص .9دار املكتيب
للطباعة والنشر والتوزيع.2100.
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وعرفها الشيخ اجليزاين يف كتابه "فقه النوازل" بقوله  :النوازل ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع

امللحة.0
املستجدة أو هي الوقائع املستجدة ّ

أما د.أنور حممود زنايت 2فعرفها بقوله :هي الواقعات واملسائل املستجدة اليت تنزل بالعامل الفقيه
فيستخرج هلا حكما شرعيا" 3وهو هبذا التعريف دقق املعاين املرادة بالنازلة من حيث كوهنا مستجدة
وواقعة ويصل الفقيه هبا إىل استخراج احلكم الشرعي هلا.
ويف هذه التعاريف جند ثالثة أمور:
األول  -الوقو  :أي احللول واحلصول  ،مبعىن أن النوازل ال تطلق على املسائل االفرتاضية املقدرة
وهذه املسائل االفرتاضية نوعان  :إما مسائل مستحيل وقوعها  ،وإما مسائل يبعد وقوعها.
الثاين – احلدوث  :أي عدم وقو املسائل من قبل ،فالنوازل إذن ختتص بنو من الوقائع وهي
املسائل احلادثة اليت ال عهد للفقهاء هبا حيث مل يسبق أن وقعت من قبل.
الثالث – الشدة :ومعناها أن تستدعي املسألة حكما شرعيا حبيث تكون ملحة من جهة النظر
الشرعي.
نعرف النوازل الفقهية ،بأهنا " :املسائل أو احلوادث
ومن خالل مجع هذه التعاريف وغريها ،ميكن أن ّ
1
ملحة أهنا تستدعي حكما شرعيا
ملحة" ومعىن كوهنا َّ
أو القضايا الواقعة إذا كانت مستجدة ،وكانت َّ
آنيا.

 0فقه النوازل :دراسة تأصيلية تطبيقية .د .حممد بن حسني اجليزاين.21/0 ،دار ابن اجلوزي.ط0126/2هـ.2116/
 2أستاذ التاريخ واحلضارة بكلية الرتبية جامعة عني امس.
 3كتب النوازل مصدرا للدراسات التارخيية والقانونية باملررب واألندلس.ص.022جملة البيان .العدد0132/284هـ.
 1الوقائع  :تُطلق على كل واقعة مستجدة كانت أو غري مستجدة ،مث إن هذه الواقعة املستجدة قد تستدعي حكما
ملحة.
ملحة وقد ال تكون َّ
شرعيا وقد ال تستدعيه ،مبعىن أهنا قد تكون َّ
وأما املستجدات فإهنا تُطلق على كل مسألة جديدة ،سواء كانت املسألة من قبيل الواقعة أو املقدَّرة ،مث إن هذه املسألة
ملحة.
ملحة وقد ال تكون َّ
اجلديدة قد تستدعي حكما شرعيا وقد ال تستدعيه ،مبعىن أهنا قد تكون َّ
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أما النوازيل" :فهو العامل اجملتهد املالك لقدر كبري من اخلربات و التجارب العملية امليدانية يف خمتلف

جماالت احلياة اجملتمعية".0

ثالثا :مصطمحات نمفاهيم لها عالق :بالمفهوم الح ي لمنوازل:
من املصطلحات اليت تلتقي مع النوازل يف املفهوم احل ّدي للتعريف  ،جند:
الفرانل :مجع فتوى وهي األجوبة عما يشكل من املسائل الشرعية .وهي أخص من النازلة اليت

تستدعي احلدوث والوقو  2منها :فتاوى ابن أيب زيد القريواين (ت316هــ) ،وفتاوى ابن رشد
الربُزيل (ت110هــ).
(ت221هــ) ،وفتاوى الشاطيب (ت791هــ) ،وفتاوى ُ
الوقائع  :ومفردها واقعة  ،وهي النّازلة من صروف الدهر ،3وهي احلادثة أي الطارئة.
الحوادث  :ومفردها حادثة ،واحلدث من أحداث الدهر  :شبه النازلة.1
 -األجوب : :ومفردها إجاب ة ،وقد شا استخدام هذا اللفظ يف مؤلفات الفقهاء ،والكتب الفقهية

مليئة بصيرة  :سئل فأجاب ،وبعضها ُمعنون بـ"األسئلة واألجوبة أو األجوبة" 2منها األسئلة واألجوبة
أليب حفص أمحد بن نصر الداودي (ت317هــ) ،واألجوبة أليب احلسن علي بن حممد القابسي
(ت113ه ـ).
 -1المسائل أن األسئم : :ومفردمها مسألة أو سؤال ،وجند يف كتب النوازل مسألة كذا ،أو سئل
الفقيه القاضي ...اخل ،منها :األسئلة حملمد بن إبراهيم بن عباد (ت792هــ).

 0فقه النوازل يف الررب اإلسالمي .حوار مع الدكتور حممد التمسماين والدكتور توفيق الرلبزوري .منشور باملوقع
http://islamweb.org
 2انظر تطور املذهب املالكي يف الررب اإلسالمي.حممد بن حسن شرحبيلي.ص.332وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية .ط0120/2111هـ.
 3لسان العرب .ابن منظور االفريقي.212/01 .مرجع اسبق.
 1لسان العرب  .ابن منظور االفريقي.23/1 .
 2فقه النوازل يف سوس  ،د .احلسن العبادي  ،ص .22جملة دار احلديث احلسنية العدد0240102هـ.0992/
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 -2القضادا  :يذكر هذا املصطلح يف بعض القضايا املعاصرة ،ولل ّداللة على ما يعرض على احملاكم

من نوازل قضائية . 0ومنها :معني احلكام يف نوازل القضايا واألحكام ،البن عبد الرفيع إبراهيم بن حسن
التونسي (ت733هــ) ،وقد طبع بتحقيق الدكتور/حممد بن قاسم بن عياد.
 المسرل ات  :يرلب استخدام هذا املصطلح يف النوازل املعاصرة اليت تقع ويبحث فيها عناحلكم الشرعي .ومن أبرز تلك املستجدات اليت وردت بكتب النوازل  :العالقة بني املسلمني والنصارى
يف األندلس وما جاورها ،واحلروب بني املررب اإلسالمي عموما ومن جاورهم من أهل الكتاب ،إضافة
إىل األحوال املعيشية املتطورة اليت شرلت بال األندلسيني واملراربة.
 العمل أن العمميات :وهي ما اتفق أهل بلد ما على العمل به ،كعمل أهل فاس ،وعمل أهلسوس ،والعمل احمللي باألندلس ،والعمل الرباطي ،ورّمبا كان هلذا العمل "عالقة بعمل أهل املدينة كأصل

من أصول مذهب مالك وإن كان عمل أهل املدينة راجعا يف احلقيقة إىل ما صح فعله عن الرسول يف
آخر حياته حىت ولو ورد نص خيالفه"2ومن ذلك(( :العمل الفاسي)) الذي نظمه الشيخ عبد الرمحن
الفاسي (ت 0196هــ) يف منظومة ضمنها حوايل ثالمثائة مسألة مما جرى به العمل بفاس ،وقد شرحها
ومل يتمها.
األحتام :وهي غالبا ما تتعلق بأبواب األقضية ،واملعامالت املستجدة ،منها  :مذاهب احلكام يفنوازل األحكام للقاضي عياض وولده.
 العنصر الثاي  :ت ندن النوازل الفقهي :عن مالتي :الغرب اإلسالم :قسمها حممد احلجوي الثعاليب
عرف التدوين النوازيل بالررب اإلسالمي مجلة من املراحل ّ
(ت0376هـ) إىل ثالث مراحل ،األوىل :متتد عرب القرنني الثاين والثالث ،وهي أزهى عصور الفقه
اإلسالمي من حيث التفكري واإلبدا .
الثانية :ومتتد من القرن الرابع إىل السابع ،وقد توقف تطور الفقه اإلسالمي فيها بإغالق باب
االجتهاد ،ولكن توسع كثريا من حيث التدوين ،وظهرت النوازل فرعا مستقال من فرو الفقه ،يرلب
قل يف املؤلفات الفقهية األخرى.
عليها طابع االجتهاد املذهيب الذي َّ
 0املدخل إىل فقه النوازل  ،د .عبد الناصر أبو البصل  ، 631 /2 ،هامش  .0منشور ضمن حبوث جملة الريموك
.العدد األول0997.م.
 2معلمة الفقه املالكي .عبد العزيز بنعبد اهلل.ص.272دار الررب اإلسالمي.ط040113هـ0913/م.
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الثالثة :وهي ابتداء من القرن الثامن إىل وقتنا احلاضر.0
وقد متيزت كل مرحلة من هذه املراحل بصبرة خاصة ،تؤكد التطور الذي عرفه الفقه ،وتبني
املستجدات اليت تقع يف اجملتمع فيواكبها الفقه بأحكامه ،يقول احلجوي الثعاليب (ت0376هـ) وهو
مر منها الفقه":ويف هذا العصر -يعين أواخر القرن الثاين اهلجري -امتد
يتحدث عن األطوار اليت ّ

اإلسالم وكثرت الفتوح واتسعت اململكة اإلسالمية من اهلند إىل األندلس  ،واختلطت بأمم كثرية دخلت
فيه أفواجا كفارس والروم ودخلت احلضارة والرفه الفارسي والرومي للعرب فكثرت النوازل وظهر الفقهاء
املفتون والقضاة العادلون فصار للفقه مكان واعتبار...فنزلت النوازل وظهرت جزئيات النصوص اليت

كانت كامنة بني العموم واخلصوص  ،فاجتهد الفقهاء واستنبطوا اآلراء وأسسوا املبادي وقعدوا
2
القواعد"...
فإذن مل تدون هذه النوازل والفتاوى بالررب اإلسالمي يف كتب خاصة مع تالمذة اإلمام مالك من
األئمة الكبار كيحىي بن حيىي الليثي ،وزياد بن عبد الرمحن املعروف بشبطون ،والرازي بن قيس ،وعبد
الرمحن بن دينار ،وأخيه عيسى بن دينار وأبنائهم وحفدهتم الذين توارثوا الرياسة والفقه يف األندلس
أجياال عديدة ،فكانوا ملء مسع األندلس وبصرها ،إذ مل يكن منهجهم متجها إىل هذا النو من التأليف
إال أنه كان ينقل وحيكى بالرواية والسند من خالل استنباطاهتم واجتهاداهتم يف املسائل واحلوادث ،فينقله
العلماء يف كتبهم وفهارسهم وتدويناهتم الفقهية.
ومن ناحية أخرى جند يف مدونة اإلمام مالك مثال ضالّتنا ،فهو أقدم كتاب وصلنا يف املذهب بعد

املوطأ ،واستناده على إجابات ابن القاسم املصري(ت090ه) مبا كان مسعه من صحبته لإلمام مالك بن
أنس (ت079هــ) وأسئلة سحنون التنوخي(ت211هـ) وقبله مساعات أسد بن الفراث(ت203هـ) ،
يؤكد االهتمام باألجوبة والقضايا احلادثة والطارئة يف اجملتمع ،وكذلك األمر بالنسبة للمستخرجة من
األمسعة ،أو العتبية حملمد بن أمحد بن عبد العزيز العتيب القرطيب (ت221هــ) ،فاملستخرجة(( :عبارة عن
حصر شامل ملعلومات فقهية يرجع معظمها البن القاسم العتقي ،عن مالك بن أنس ،وهي برواية من

 0انظر الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي .مطبعة إدارة املعارف بالرباط0311هـ.وكمل مبطبعة البلدية
بفاس0312هـ.
 2الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي.2/2.مرجع سابق.
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جاءوا بعده مباشرة كما أهنا حتتوي على آراء فقهية لتالميذ مالك وخلفائه ،وقد أدرج املؤلف هذه اآلراء
ضمن جمموعة مسائله دون أن يكون له حق الرواية)).0

فاملستخرجة  -إذن  -هي(( :مساعات أحد عشر فقيها)) .وقد مجع فيها الروايات املطروحة،
واملسائل الشاذة .وكان العتيب حافظا للمسائل ،جامعا هلا ،عاملا بالنوازل)) ،وقد أسهم أبو الوليد بن
رشد –اجلد -يف إعادة االعتبار إىل هذا الكتاب بعد أن شرحه وفك رموزه ،و ّأول رواياته يف موسوعته
2
الفقهية "البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل"..
وإذا كانت هذه الكتب تتميز جبمعها اآلراء واألحكام الفقهية واملسائل الفقهية ،فإهنا بتناوهلا
للسماعات واإلجابات تعترب تدوينا غري مباشر للنوازل الفقهية مبا حكته من قضايا ووقائع املت مناحي
احلياة وأمناطها وتررياهتا.
أما الكتب اليت تناولت النوازل بشكل موضوعي يف مراحله األوىل ،فنجدها بداية من القرن الثالث
اهلجري :كالنوازل املنسوبة لعبد الرمحن بن دينار القرطيب (ت227هــ) ،ولعبد السالم سحنون القريواين
(ت211هــ) ،وابنه حممد بن سحنون (ت226هــ).
أهم الكتب األمهات ،وأعظم املوسوعات ،وتنافست املذاهب يف
أما يف املرحلة الثانية فقد ألّفت ّ
هذا التسابق العلمي ،مما أدى إىل تضخم كتب الفقه  -كثريا ،وتشابك فروعها ،واستطراداهتا ،وأصبح
من العسري :أن تُستخرج منها مباشرة املسائل اجلزئية اليت قد حيتاج إليها ،لذلك ظهرت يف هذه املرحلة
كتب النوازل كفر مستقل من املؤلفات الفقهية ،ال تشتمل إال على املسائل اليت حدثت بالفعل ،وال
تتناول من املادة الفقهية إال ما يتعلق هبذه املسائل من أحكام ،مع ترك هامش مهم فيها الجتهاد املفيت
داخل فقه مذهبه ،لرياعي ظروف النازلة واملالبسات احمليطة هبا ،واألعراف اخلاصة اليت تلزم مراعاهتا،
وبذلك ظلت النوازل مستجيبة ملتطلبات حياة املسلمني املتررية حسب الظروف واألقاليم ،وحسب ما
يطرأ فيهم من مستجدات.3
وهذه النقلة الكربى حلركة تدوين النوازل الفقهية كان هلا األثر البالج يف نقل هذه الفرتة الزمنية
اجلامدة من مرحلة احلضيض العلمي إىل قمة النضوج الفقهي ،حيث جتلى ذلك من خالل بروز كوكبة
 0مناذج من جهود فقهاء املالكية  .مبارك جزاء احلريب. .202مرجع سابق.
 2انظر :تطور املذهب املالكي يف الررب اإلسالمي.ص .317مرجع سابق.
 3انظر :مناذج من جهود فقهاء املالكية بالررب اإلسالمي.026.بتصرف.مرجع سابق.
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من الفقهاء القضاة واملفتني الذين استطاعوا إبراز احلكم الشرعي يف آالف املسائل املعضلة من خالل
اإلحلاق على ما ثبت حكمه بالدليل النصي.
بينما عرفت املرحلة الثالثة املمتدة من القرن الثامن اهلجري حالة ضعف كان هلا أثر على تدوين
النوازل الفقهية ،وظهر هذا جليا يف نوازل األندلسيني ،بسبب االضطرابات السياسية املتالحقة حىت

سقوط غرناطة سنة (197هــ) ،وانتهت دولة اإلسالم باألندلس.0

المرحث الثاي :
المؤلفات النوازلي :خالل القريين الرابع نالخامس الهلري لفقهاء المالتي :بالغرب اإلسالم

تش ّكل مؤلفات النوازل وعاء اجملتمع حتكي قضاياه وتفريعاته الفقهية ،وتوضح درجة النضج عند

الفقهاء النوازليني الذين جيتهدون يف ربط املسائل والوقائع بأحكام الفقه،

وقد ظهرت يف هذه الفرتة مؤلفات نوازلية ،منها ما مجع وطبع ،ومنها ما ح ّقق ومنها ما هو ما زال

خمطوطا ،ومنها ما ضا وبقيت منه نصوص مبثوثة يف متون كتب الفقه ،ونظرا إىل أن االستعمال الفقهي
للنوازل يشمل الفتاوى واألجوبة واملسائل  ،فقد حرصت على عدم التفريق بني هذه املؤلفات اليت مجعت
الفتاوى واألجوبة والنوازل واحلوادث رغم تنو أساميها 2وأهم هذه املؤلفات:
 أجوب :الفقهاء ،لمحم بن سحنون الرنوخ القيرناي (ت156هـ) ،طبع بدار ابن حزم يف
ويتضمن إجابات صادرة عن عامل القريوان
جملد واحد (عدد الصفحات  231صفحة) سنة ،2100
ّ
عامة ،وخصوصا
تتضمن أحكاما شرعيّة ّ
ومتنوعة ّ
"حممد بن سحنون بن سعيد التنّوخي" على أسئلة كثرية ّ

املالكي .
على الفقه
ّ

 0انظر ملزيد تفصيل الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ج .2وحبث مناذج من جهود فقهاء املالكية.مرجع سابق.
 2ذهب الدكتور احلسن العبادي إىل أن هذه املصطلحات  :الفتاوى واألجوبة والنوازل تستعمل وتروج وتطلق على نو
واحد من الكتب الفقهية ،فيقال :فتاوى أو جمموعة فتاوى فالن ،ويقال كذلك نوازل فالن ،أو أجوبة فالن ،ويقصدون
األسئلة واألجوبة ،وال توجد فروق بني حمتويات هذه الكتب .انظر فقه النوازل يف سوس ،ص 22جملة دار احلديث
احلسنية .مرجع سابق.
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وقد توزعت فصول الكتاب :فصل الشهادة ،فصل القضاء ،فصل السؤال عن النكاح ،فصل
الطالق ،فصل البُيو  ،فصل يف احليازة ،فصل االستحقاق والدعاوي واخلصومة ،فصل السرقة واحلرابة،
فصل السؤال عن األطعمة ،فصل السؤال عن اإلميان ،فصل السؤال عن العدا واجلنايات ،فصل الصيد
والزكاة ،فصل السؤال عن الرعاة ،فصل األحباس ،فصل األصول ،فصل الدماء وال ّديات ،فصل اللقطة،
فصل الوضوء والصالة ،فصل الصوم ،الفصل األخري :فصل جامع.
 فرانل أصرغ بن خميل أب القاسم القرطر (ت194ه ـ) ،خمطوط باخلزانة احلسنية بالرباط،
رقم.1071 :
 األسئم :ناألجوب ،:ألب حفص أحم بن يصر ال اندي (ت413ه ـ) ،خمطوط جبامع الزيتونة
يف تونس حتت رقم ، 10486وقد تفرد سزكني باإلشارة إىل هذا الكتاب ،وذكر أنه يقع يف 121
صحيفة ،0ومن النوازل اليت حفظت بعض أجوبته ،نذكر :الدرة املكنونة يف نوازل مازونة ليحي بن أيب
عمران املريلي ،مذاهب احلكام يف نوازل األحكام للقاضي عياض وولده ،نوازل الربزيل أو فتاوى الربزيل
أليب القاسم بن أمحد بن حممد الربزيل ،مسائل ابن رشد اجلد ،املعيار املعرب للونشريسي وقد ورد ذكر
اسم الداودي وتكرر النقل عنه يف الكتاب يف أكثر من أربعني موضعا يف استخراج آراء الداودي يف باب
املعامالت منه.2
 فرانل ابن لراب ،:محم بن عمر القرطر (ت413ه ـ).3

 0انظر حبث آراء اإلمام الداودي يف باب املعامالت من خالل املعيار ،الطالب :محيم عمران ،جامعة احلاج خلضر
باتنة/اجلزائر.ص.01.
. 2حبث آراء اإلمام الداودي .ص .07-06مرجع سابق.
 3شيخ املالكية أبو عبد اهلل حممد بن حيىي بن عمر بن لبابة القرطيب  ،موىل آل عبيد اهلل بن عثمان .
روى عن  :عبد األعلى بن وهب  ،وأبان بن عيسى  ،وأصبج بن خليل  ،والعتيب  ،وابن صباح .ومسع املوطأ من حيىي
بن مزين -صاحب مطرف بن عبد اهلل .انتهت إليه اإلمامة يف املذهب  .قال ابن الفرضي :وكان حافظا ألخبار
األندلس  ،له حظ من النحو والشعر  ،ويل الصالة بقرطبة  .وروى عنه خلق كثري  ،ومل يكن له علم باحلديث  ،بل
ينقل باملعىن  .مات يف شعبان سنة أربع عشرة وثالمثائة وله تسعون سنة .انظر سري أعالم النبالء.حممد بن أمحد بن
عثمان الذهيب.192/01.مؤسسة الرسالة.ط0122/2110هـ.
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 مسائل ابن زرب ،أب بتر محم بن درق القرطر (ت481هــ) ،مجعها يونس القاضي أبو
الوليد بن عبد اهلل بن حممد بن مريث يعرف بابن الصفار(ت129هـ ) ،0وهي من مصادر فتاوى ابن
رشد ،وقد طبعت باسم (فتاوى ابن زرب القرطيب) سنة  ،2100نشر دار اللطائف .
 فرانل ابن أب زد القيرناي (ت486هــ) ،مجعها الدكتور،محيد حممد حلمر وطبعت سنة
(0121ـ2113هــ).
 منرخب األحتام ،لابن أب زمنين 1محم بن عر اهلل بن عم اإللريري (ت499ه ـ)،
مطبو وحمقق ،ونوقش يف أطروحة دكتوراه للدكتور :حممد محاد بكلية اآلداب  -جامعة عبد املالك
السعدي ،كلية أصول الدين بتطوان .3وطبع للمحقق ضمن منشورات مركز الدراسات واألحباث وإحياء
الرتاث بالرابطة احملمدية للعلماء-الرباط ،سلسلة نوادر الرتاث( ،)2الطبعة األوىل0131 :هـ2119/م ،يف
جملدين كبريين يتكونان من ( 0227صفحة ،كما حققه الدكتور عبد اهلل بن عطية الرامدي 1طبعة
املكتبة املكية ومؤسسة الريان (دون تاريخ) ،جاء يف مقدمة احملقق" :ويسعدين أن أقدم للقارئ اجلزء األول
والثاين من هذا الكتاب ويتبعهما قريبا –إن شاء اهلل-بقية األجزاء العشرة من الكتاب" ،2كما قدم احملقق
دراسة عن املؤلف وعن العصر الذي عاش فيه يف ثالثة أقسام ،مث اجلزئني املتعلقني باملعامالت.
 فرانل ابن الزندزي ،القاض عر اهلل بن أدمن األصيم المغرب (توف ف ح ند
311هــ).
 فرانل ابن المتوي ،أب عمر أحم بن عر الممه اإلشريم (ت311هــ).

 0الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب .ابن فرحون.011/0.حتقيق :حممد األمحدي أبو النور .دار الرتاث
للطبع والنشر .القاهرة د.ت .واألعالم  -خري الدين الزركلي ..226/1دار العلم للماليني.ط.2112/02
( 2بفتح الزاي املعجمة وامليم وكسر النون مث ياء ساكنة بعدها نون) .انظر الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء
املذهب البن فرحون .ص.366مرجع سابق.
 3جهود فقهاء املالكية.222.مرجع سابق.
 1أستاذ مساعد بكلية الشريعة ،جامعة أم القرى مكة املكرمة.
 2انظر  6/0من مقدمة احملقق.

191

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

 المقنع ف مسائل األحتام نفقه القضاء ،لابن بطال المرممس سميمان بن محم
الرطميوس (ت311هــ).
 أجوب :ا لقابس  ،أب الحسن عم بن محم بن خمف الرويس (ت314هــ) ،خ .الخزاي:
الناصرد :برمترنت ،رقم1919 :د.
 فرانل ابن الشقاق ،عر اهلل بن الشقاق بن سعي القرطر (ت316هــ).
 يوازل أب عمران الفاس  ،موس بن عيس بن أب حاا الغفلوم الفاس (ت341هــ)،
مطروع.
 يوازل ابن ماله ،أب مرنان عري اهلل بن ماله القرطر (ت361ه ـ) ،ينقل عنها ابن عبد
الرفيع يف "معني احلكام"

0

 يوازل أب الولي سميمان بن خمف الراج األي لس (ت333هــ)،وتعرف ب"فصول
األحكام فيما جرى به عمل املفتني واحلكام" ،وقد ذكرت يف معني احلكام البن عبد الرفيع ويف املعيار
للونشريسي.2
 فرانل الشيخ أب الحسن عم بن محم المخم القيرناي (ت338هــ) ،مجعه وحققه
وقدم له الدكتور محيد حلمر ،طبع بدار املعرفة بالدار البيضاء (دون تاريخ ) ضمن سلسلة من "نفائس
فتاوى فقهاء الررب اإلسالمي" ،وقد جاء يف تقدمي الكتاب ":وإن العمل الذي أقدمه للقارئ يف هذا
اجلزء ،عبارة عن جممو لفتاوى الشيخ أيب احلسن اللخمي التونسي(ت171هـ) ،اعتمدت فيه أصوال
علمية يف غاية األمهية تكفلت جبمع مادته العلمية ومسيته :فتاوى الشيخ ايب احلسن اللخمي
القريواين(ت171هـ) مجع وحتقيق وترتيب" ،3وجاء تقسيم الكتاب بني مقدمة وقسمني رئيسيني ،املقدمة
 0قضايا اجملتمع املرابطي من خالل النوازل الفقهية .د.مبارك رخيص.61/2.أعمال الندوة الدولية دور املذهب املالكي
يف جتربة الوحدة املرابطية لدول الررب اإلسالمي الكبري .مطبعة البالبل.فاس.2101.
 2قضايا اجملتمع املرابطي من خالل النوازل الفقهية.61/2.مرجع سابق.
 3انظر ص .1من مقدمة الكتاب .
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حتدث فيها احملقق عن مصطلح الفتوى لرة واصطالحا مبا مجعه من أقوال وحقق من آراء ،والقسم األول
خصصه للتعريف بالشيخ أيب احلسن اللخمي وفتاويه ،يف ثالثة فصول ،والقسم الثاين ضم ما جمموعه
( 013مائة وثالثة ومثانون فتوى) مرتبة حسب أبواب الفقه ،بصيرة سئل الشيخ اللخمي ،فأجاب بكذا،
وقد اعتمد املؤلف فيها على نوازل الربزيل ،ونوازل العلمي ،واملعيار للونشريسي.
 اإلعالم بنوازل األحتام أن األحتام التررل ،لابن سهل أب األصرغ عيس بن سهل
األس ي القرطر (ت386هــ) ،وقد قام بتحقيقها الدكتور :حممود علي مكي ،والدكتور :حممد عبد
الوهاب خالف.
وتعترب نوازل ابن سهل مصدرا أساسيا لفهم اجملتمع "حيث يقدم لنا وبشكل عمم تطريق ما كان
جيري يف اجملتمع من منازعات متثل حياة الناس خري متثيل ،وتأيت أمهية نوازله يف أنه كان شاهد عيان
على تلك القضايا االجتماعية والقانونية والتارخيية  ،كما تضمنت وثائق غاية يف األمهية عن أحكام
القضاء اجلنائي يف األندلس يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني وتلقي الضوء على التاريخ االجتماعي
لألندلس يف تلك احلقبة التارخيية احلساسة ،وعلى اإلجراءات وأسلوب البحث القانوين والتحقيق
والتدقيق الذي كان يتواله القاضي قبل الفصل يف القضايا املعروضة عليه  0كما تضمنت نوازله أيضا
حتقيق جرائم مثل  :القتل العمد ببواعثه املختلفة واالغتصاب والضرب واجلرح املفضي اىل املوت ،أو
القتل اخلطأ يف عرف القوانني الوضعية الراهنة  ،وجرائم السب والقذف والتهديد  ،وجرائم أخرى مثل
تعكري األمن والعبث به  ،وهتديد سالمة األرواح واالعتداء على حرمة امللكية اخلاصة ،2وقد استفاد من
هذه النوازل ليفي بروفنسال حيث رجع اليه يف كثري من املواضع اليت كتبت عن نظم احلكم يف
األندلس ،وعن حياة اجملتمع األندلسي وأوضاعه االقتصادية واالجتماعية.3

 0وثائق يف شؤون احلسبة يف األندلس .ابن سهل .ص  ،.6مستخرجة من خمطوط األحكام الكربى للقاضي أيب
األصبج عيسى بن سهل ،دراسة وحتقيق حممد عبد الوهاب خالَّف ،مراجعة حممود علي مكي ،مصطفى كامل
إمساعيل ،القاهرة ،املركز العريب العاملي لإلعالم0912،م،
 2وثائق يف أحكام القضاء اجلنائي يف األندلس حتقيق  :عبد الوهاب خالف .ص  .010-17-13املركز العريب ،
القاهرة  1980م.
 3انظر كتب النوازل مصدرا للدراسات التارخيية والقانونية باملررب واألندلس .د.أنور حممود زنايت.ص .022مرجع
سابق.
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 oاألحتام ،لمشعر أب المطرف عر الرحمن بن قاسم المالق (ت393ه ـ) ،ويسمى بنوازل
الشعيب ،طبع بتحقيق الدكتور الصادق احلاوي .0وكان قد نال به درجة الدكتوراه يف الفقه والسياسة
الشرعية من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين يف تونس بإشراف :حممد الشاذيل سنة 0112هـ.2
قـال عنـها النبـاهـي املالقي« :جمـمـو نبيـل يقـرب مـن مفيـد ابـن هشــام ».3
تويف مؤلفوها يف القرن السادس اهلجري ،غري أين أورد أمساء بعضها هنا الرتباطها
وهناك نوازل ّبالقرن اخلامس اهلجري من حيث التأصيل والتنزيل:
 oاإلعالم بالمحاضر ناألحتام ،نما درصل بذله مما دنزل عن القضاة نالحتام لابن دبو
عر اهلل بن أحم الزيات اليفري قاض فا

(ت511هــ) تقع يف أربعة أجزاء ال يعرف منها إال

جزءان مبكتبة القرويني ،حتت رقم  .319/0وقد حقق الباحث :إدريس السفياين ،اجلزء األول والثاين
بإشراف الدكتور :حممد الروكي( ،رسالة ماجستري) ،جبامعة حممد اخلامس ،نوقشت يف .
21/11/1994
 oيوازل ابن بشرغير ،أحم بن سعي المخم المورق (ت516ه ـ) ،وقد حققه الدكتور:قطب
الريسوين حيث كان موضو أطروحته الدكتوراه ،وطبع يف جملد واحد بدار ابن حزم سنة  ،2111ويتألف
هذا الكتاب من قسمني :قسم الدراسة اشتمل على مخسة فصول ،وقسم التحقيق.
 oفرانل ابن رش  ،أب الولي محم بن أحم القرطر (ت511هــ) ،مجعها تلميذاه الفقيهان
القرطبيان :أبو احلسن حممد ابن الوزان ،وأبو مروان عبد امللك بن مسرة ،وقد طبع بدار الررب اإلسالمي
يف ثالثة أجزاء سنة  ،0917بتحقيق الدكتور:املختار التليلي ،وصدر مطبوعا  -أيضا  -بعنوان ((مسائل
ابن رشد)) يف جملدين سنة  0993مبطبعة النجاح اجلديدة ،للدكتور:حممد احلبيب التجكاين ،مرقون بدار
احلديث احلسنية بالرباط أطروحة دكتوراه.
 0قضايا اجملتمع املرابطي من خالل النوازل الفقهية.61/2.مرجع سابق.
 -2فتاوى الشاطيب .مقدمة احملقق :حممد أبو األجفان ،ص .16مطبعة االحتاد العام التـونسي  ،ط.0911 ،0
 - 3تاريخ قضاة األندلس.النباهي املالقي ،ص  . 011 ،017ت :جلنة إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،دار اآلفاق
اجلديدة ،ط.0913 ،2 :
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 oالمسائل ناألجوب :لعر اهلل بن محم بن السي الرطميوس (ت511هــ) ،طبع قسم منه
ببرداد بتحقيق الدكتور:إبراهيم السامرائي يف جمموعة مساها " رسائل يف اللرة " سنة  .0961وهذا
الكتاب يشتمل على الردود ،واألجوبة ،عن بعض املشاكل ،واألسئلة ،اليت كان ابن السيد ،قد طولب
باجلواب عنها ،بعضها استفهام واسرتشاد وبعضها امتحان وعناد .وتوجد له نسختان ،كما ذكر بروكلمان
يف تكملته "  ،" 1758نسخة يف االسكولاير باسم " املسائل واألجوبة "  ،برقم  ،0201وأخرى يف
مكتبة جامع القرويني ،بفاس ،باسم " كتاب األسئلة "  ،حتت رقم  ، ، 1240وقد مساه " املسائل
واألجوبة "  ،كما صرح به ابن السيد ،يف خطبة الكتاب ،حيث قال " :مسيته ،كتاب املسائل واألجوبة
ليكون معروفا هبذه السمة". 0
 oيوازل األحتام ،أن الفصول المقرضر :من األحتام المنرخر :لابن الحاا الشهي محم بن
أحم بن خمف الرلير القرطر (ت519هــ) ،وهو حيقق اآلن من قبل الدكتور:أمحد اليوسفي ،2
يقول د.أنور الزنايت عن أمهية هذه النوازل " :وكان الكتشاف نوازل ابن احلاج ... ،أن قدمت خدمة
معرفية ال مثيل هلا ،فقد كشفت وثائق ابن احلاج زيف ا عدعاءات املدرسة االستعمارية حول مسائل القبيلة
والرتاتب االجتماعي ،كما كشفت امللكيات العقارية والنزاعات يف الريف األندلسي واملرريب وأمهي َة إعادة
النظر يف نظرية علماء األنثروبولوجيا من أساسها ،وأدعياء أن هنضة األندلس قائمة على املرياث الروماين
حول تقنيات السقي وتوزيع املياه يف البساتني".3

 0انظر القرط على الكامل .ابن سعد اخلري.31/0.الكتاب مرقون آليا مبوقعwww. islamport.com:
 2انظر جهود فقهاء املالكية املراربة.226.مرجع سابق.
 3كتب النوازل.ص.026مرجع سابق.
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المرحث الثالث:
خصائص الرأليف النوازل خالل القريين الرابع نالخامس الهلردين
إن غاية مدارسة النوازل التطبيقية عند فقهاء الررب اإلسالمي من املالكية ،الوقوف على العطاء
العلمي ومدى خدمة الفقه املالكي للناس يف واقعهم ،فالعطاء العلمي يتجلى يف أمرين اثنني من خالهلما
ينتقل الكالم النظري إىل واقع عملي ،ومها القضاء باعتباره جتسيدا للفقه ،وإلزاما بقواعده ،والنوازل
باعتبارها وعاء اإلخبار باألحكام الشرعية للمسائل الفقهية اليت تقع للناس فيجدون احلل هلا.
وقد ش ّكلت املؤلفات النوازلية اليت شهدها القرنان الرابع واخلامس اهلجري عند فقهاء املالكية
بالررب اإلسالمي هذا العطاء العلمي يف اإلجابة عن أسئلة الناس ويف ربط الفقه بالواقع املعيش ،بل
حتوال مهما يف جمال التدوين الفقهي عموما ،من حيث إبراز خصائص
ش ّكلت –إضافة إىل ذلكّ -

ومميزات اجملتمع بالررب اإلسالمي ،حيث مجعت هذه النوازل عددا من الوقائع اليت يعيشها الناس داخل
اجملتمع وتصادف حياهتم املعيشية ،لذلك استطا بعض الباحثني أن يقفوا عند هذه النوازل ويشترلوا من
خ الهلا يف إبراز احلالة االجتماعية والثقافية والفكرية وحىت السياسية للمجتمع خالل هذه الفرتة ،فمثال
يف نازلة البن سهل يف أحكامه حيكي لنا عن مستوى عيش السكان يف األندلس يف القرن اخلامس
اهلجري ،جاء فيها" :فرض هلا من املعاش قفيز قمح يف الشهر بالكيل القرطيب وهو فيها وسط من
الوقت  ،وهو باملد أربعة وأربعون مدا ،هكذا قال ابن حبيب يف ذلك كله ،ويريد هبذا املد مد النيب صلى
اله عليه وسلم الذي هو رطل وثلث ،ويفرض هلا من االدام :الزيت واخلل على اجتهاده وعلى حال
البلد ،وأرى أن يفرض يف بلدنا ربع خل ،ونصف ربع زيت يف الشهر ألهنما االدامان اللذان يدور
عليهما املعاش كله من السخن والبارد مع االستسراج من الزيت ويفرض هلا من اللحم مرة بعد املرة ،ال
يف كل ليلة ،والوسط يف اجلمعة يوما وليلة ،وأرى أن يفرض هلا مع اللحم درهم يف كل مجعة إذا كان
زوجا موسرا...ويفرض هلا من احلطب احلمالن يف الشهر ،وال يفرض هلا مسن وال عسل ،وال قطنية ،وال
0
صري وال جنب وال غريه"..
ومن خالل تتبع املصنفات النوازلية يتضح بعض اخلصائص اليت ميّزت هذه املؤلفات ،وهي على
إمجاهلا:
 0األحكام الكربى البن سهل .حتقيق :حممد حسن امساعيل..011-013.دار الكتب العلمية.ط.2112/0
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 -1ناقعي :الفقهاء :وارتباطهم حبياة الناس ومالمستهم للواقع املعيشي ،وتفقههم يف هذا الواقع،

مبعرفة كل دقائقه وتفاصيله وحيثياته ،على اعتبار أن معرفة فقه الواقع هو شرط يف الفتوى 0ويتأكد عند
اجلواب عن النازلة ويف إجياد احلكم الشرعي هلا ،وهو أمر مبسوط يف كتب األصول عند احلديث عن
شروط املفيت ،فلكي يفيت اجملتهد الناس أو يُ ّنزل حكما على النازلة ،جتده ملزما ـ ضرورة ـ مبعرفة الواقع
والظروف ،يقول العالمة عبد السالم اهلواري (تـ719هـ) " :إمنا الررابة يف استعمال كليات علم الفقه و
انطباقها على جـزئيات الوقائع بني الناس ،و هو عسري على كثري من الناس  ،فتجد الرجل حيفظ كثريا
من الفقه ويفهمه و يعلّمه غريه ،فإذا ُسئِل عن واقعة لبعض العوام من مسائل الصالة ،أو مسألة من
األعيان ال حيسن اجلواب ،بل و ال يفهم مراد السائل عنها إال بعد عسر».2
-1اسريعاب مصادر الفقه المالت  :وتعمقهم فيها وقدرهتم الفائقة يف التعامل معها وتنزيلها على

الواقع ...وذلك إعماال ملصدرين تشريعيني للفقه املالكي مها العرف وعمل أهل املدينة مث اإلبدا يف
الفقه النوازيل من حيث املرتكز األصويل ومن حيث تطويعهم هلذا الفقه ليتماشى مع واقع الناس وحياهتم
اليومية وكذا مع املستجدات والتطورات .3
-4الرأليف ف يوازل األحتام :تدبريهم ل ــ"فقه النوازل" على منهجية النوازليني الكبار ،من خالل
تدوين نوازل األحكام ،الذي "يقتصر على كبار الفقهاء النوازليني الذين كان يستشريهم القضاة قبل
 0تع ّدد كتب أصول الفقه التقليدية شروطا للمجتهد ليس من بينها "معرفة الواقع" ،وقد تنبه إىل أمهية ذلك من
ينصب نفسه للفتيا
املتقدمني اإلمام أمحد ،إذ ذكر ابن القيم يف أعالم املوقعني نقال عنه أنه قال" :ال ينبري للرجل أن ّ
حىت يكون فيه مخس خصال )...(" :اخلامسة :معرفة الناس" .إعالم املوقعني عن رب العاملني .دراسة وحتقيق :طه عبد
الرؤوف سعد.222/0 .مكتبة الكليات األزهرية .القاهرة .مصر0311 .هـ0961/م.
ويوسع د .يوسف القرضاوي هذا الشرط إىل معرفة الناس واحلياة فيقول" :وهذا شرط مل يذكره األصوليون يف شروط
ّ
االجتهاد ،وهو معرفة اجملتهد بالناس واحلياة من حوله ،ذلك أنه ال جيتهد يف فراغ بل يف وقائع تنزل باألفراد واجملتمعات
من حوله ،وهؤالء تؤثر يف أفكارهم وسلوكهم تيارات وعوامل خمتلفة :نفسية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ،فال
بد للمجتهد أن يكون على حظ من املعرفة بأحوال عصره وظروف جمتمعه ومشكالته وتياراته الفكرية والسياسية
والدينية ،وعالقاته باجملتمعات األخرى ومدى تأثره هبا وتأثريه فيها" .نقال من مقال جتديد الفكر االجتهادي .د .مجال
الدين عطية .ص .011-079.جملة قضايا إسالمية معاصرة .عدد .03
 -2املعيار املعرب عن فتاوى أهل افريقية واألندلس واملررب .الونشريسي .11 ،79/01 ، ،أخرجه :حممد حجي ،دار
الررب اإلسالمي .بريوت.
 3دور الفقه النوازيل يف تثبيت املذهب املالكي يف الررب اإلسالمي .د.حممد ناصر املتيوي مشكوري.029/2.أعمال
الندوة الدولية دور املذهب املالكي .مرجع سابق.
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إصدار أحكامهم يف القضايا املشكلة املعروضة " ،0ألن القضاء بالررب اإلسالمي " كان مبنيا على
خطة الشورى ،حيث يعني اخلليفة أو األمري إىل جانب كل قاض من قضاة احلواضر فقيها مشاورا أو
أكثر ،يستشريه القاضي –كتابة-يف املسائل اليت ينظر فيها بني اخلصوم".2
 -3تنوع مناهج الرأليف النوازل  :خالل هذه الفرتة بـ ـي ـ ــن:
جتميع أجوبته وأجوبة سابقيه ومعاصريه ويرتبها على أبواب الفقه املعروفة ،منها مثال  :األسئلة
واألجوبة ،أليب حفص أمحد بن نصر الداودي (ت317هــ) ،أجوبة القابسي ،أيب احلسن علي بن حممد
بن خلف التونسي (ت113هــ).
جتميع فتاواه وفق األبواب الفقهية من طرف من أتى بعده ،منها مثال :اجملمو املذهب يف أجوبة

اإلمامني ابن وهب(ت097هـ) وأشهب(ت211هـ) مجع وتوثيق وتقدمي الدكتور محيد حلمر ،3مسائل
ابن زرب ،أيب بكر حممد بن يبقى القرطيب (ت310هــ) .مجعها يونس القاضي أبو الوليد بن عبد اهلل بن
حممد بن مريث يعرف بابن الصفار(ت129هـ ) وفتاوى ابن أيب زيد القريواين ،مجعها د .محيد حلمر.
-5الررف العقم لمفقهاء المالتي :الترار :النتاج الوافر لكبار الفقهاء والعلماء الذين نافحوا عن
املذهب املالكي ،حيث جند أغلبهم ألّف يف النوازل أو حتدث فيها فجمعت أجوبته بعد ذلك ،وهذا
يدلنا على الرتف العقلي الذي متيز به هؤالء العلماء ،من حيث إعمال العقل يف استنباط احلكم من
املصدر الشرعي ليتم تطبيقه على النازلة" ،ولذا بقي باب االجتهاد مفتوحا يف كل املسائل النازلة واليت
كانت تتطلب حال شرعيا مقبوال وقابال للتطبيق" ،1وهو األمر الذي يؤّكد حقيقة " قدرة الفقه على
مواكبة تطورات احلياة ومستجداهتا" و"قدرة الفقهاء على االستنباط واالستخراج والتنزيل" ،وميثل مستوى
الرقي احلضاري الذي وصل إليه اجملتمع خالل هذه الفرتة ،فكل من ّأرخ للمراحل اليت مر هبا هذا النو
من الفقه يؤكد أن القرنني الرابع واخلامس اهلجريني ازدهر فيهما اإلفتاء أو االجتاه النوازيل عموما ،ومن
أهم املؤلفات يف النوازل الفقهية ،بل ظل هذان القرنان يش ّكالن مرجعية لكل املؤلفات
هنا بلرتنا ّ
الالّحقة ،فانتقل االجتهاد واالستنباط يف الررب اإلسالمي إىل مرحلة النضج واإلبدا ليحصل التكامل
الذي أنتج االجتاه النوازيل يف هذه املِنطقة.
 0دور الفقه النوازيل .031/2.مرجع سابق.
 2فقه النوازل يف الررب اإلسالمي .حوار مع الدكتور حممد التمسماين والدكتور توفيق الرلبزوري .مرجع سابق.
 3طبع ضمن إصدارات كتاب دعوة احلق عدد.21منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 0131هـ.2119/
 1دور الفقه النوازيل .032/2مرجع سابق.
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-6اعرمادهم الاجرهاد  :من حيث الرتكيز على املصلحة والعرف وعلى العمل وعلى مقاصد
الشريعة اإلسالمية يف إجياد احللول للنوازل الطارئة اليت كثرت فاحتاج معها الفقه إىل التطور ،فشكلت
النوازل والبحث فيها وفهمها بوادر نواة الفكر املقاصدي ليستقل بعد ذلك يف إطار علمي ممنهج ،يدلنا
على هذه احلقيقة أن هؤالء النوازليني أغلبهم استوعب املناهج املقاصدية واعتمدها يف استنباطاته
وخترجياته ،أمثال :سحنون ،اللخمي ،الباجي ،وفق ما ح ّدده عدد من الباحثني يف دراستهم لفكر هؤالء

العلماء الذين وجدوا يف هذه األصول االجتهادية ضالتهم لتحرير اجلواب فيما ينزل وحيدث من األقضية
واملسائل ،ألن "املصلحة هي مناط اإلفتاء يف الفقه النوازيل".0
-3اعرماد أصول اإلمام ماله ف اإلفراء :مالكية الررب اإلسالمي كانت هلم مدرسة خاصة يف
جمال االجتهاد واالستنباط ،ومل تتأثر برريها من املناهج والطرائق مما كان معروفا يف املشرق ،ألهنم انشرلوا
يف القرنني الثالث والرابع بالدفا عن املذهب املالكي انطالقا من القيام بأصول اإلفتاء واالجتهاد وفق

أصول اإلمام مالك ،هلذا جند ابن أيب زيد القريواين مثال يؤلف كتبا يف الدفا عن املذهب كــ"كتاب
االقتداء بأهل املدينة" ،و"كتاب الذب عن مذهب مالك" ،فظهرت آثار ذلك على االجتاه النوازيل يف
القرنني الرابع واخلامس اهلجري ،فتميزت خباصية االجتهاد وفق األصول املالكية اليت نبّه إليها القاضي
عياض رمحه اهلل بقوله ":وإشاراته -أي مالك يف املوطأ -إىل مآخذ الفقه وأصوله اليت اختذها أهل

األصول من أصحابه معامل اهتدوا هبا وقواعد بنوا عليها" ،2فخصوصية التدوين النوازيل عند فقهاء الررب
اإلسالمي يف هذه الفرتة مستمدة من املذهب املالكي أصوال وفروعا.
نخاتم :القول :
كم املؤلفات اليت مجعت
فإن أمهية تتبع ودراسة كتب النوازل خاصة يف هذه الفرتة ،ينبع من ّ
ودونت من طرف فقهاء املالكية بالررب اإلسالمي ،واليت ال يزال الكثري منها حبيس الرفوف ينتظر من
ّ
يقوم بتحقيقه أو مجعه يف مؤلف خاص وفق املنهجية اليت اشترل هبا د .محيد حلمر ،يف مجعه لفتاوى ابن
أيب زيد القريواين ،وأيب احلسن اللخمي ،فضال عن القضايا األخرى اليت ميكن الرجو إليها واالشترال هبا
ضمن هذه املؤلفات ،كمراعاة التقعيد املقاصدي يف استنباط األحكام للنازلة ،واصل فهم الواقع ،وغريها
من األصول اليت مت ّكن البحوث والدراسات املستقلة من الوقوف عليها ،وكذلك دراسة اجلوانب التارخيية
 0دور الفقه النوازيل.037/2.مرجع سابق.
 2ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك .حتقيق :أمحد بكري حممود.91/0 .دار مكتبة احلياة
بريوت(.د.ت.).
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والثقافية واالجتماعية خالل هذه الفرتة .فكتب النوازل خالل القرنني الرابع واخلامس اهلجري من
الذخائر النفيسة اليت ال يسترىن عن اإلفادة منها يف تبني معامل منهج الفقهاء املالكية يف استنباط
األحكام وكيفية تنزيلها على وقائع الناس املختلفة ،ولذلك عرف العامل النوازيل يف الررب اإلسالمي
بالعامل اجملتهد الذي فاق غريه حالة كونه مالكا لقدر كبري من التجارب العملية ،مما جعل علماء النوازل
بالررب اإلسالمي قلّة بالنظر إىل غريهم من املفتني.
***********************************

المصادر نالمراجع:
 -0جهود فقهاء املالكية املراربة يف تدوين النوازل الفقهية .د.مبارك جزاء احلريب .جملة الشريعة
والدراسات اإلسالمية  ،العدد الرابع والستون– اجمللد .20السنة احلادية والعشرون – مارس .2116
 -2ترتيب القاموس احمليط على طريق املصباح املنري وأساس البالغة .الطاهر أمحد الزاوي.ط.3دار
الفكر(.د.ت.).
 -3مذاهب احلكام يف نوازل األحكام للقاضي عياض السبيت .تقدمي وحتقيق :حممد بنشريفة .ط.2دار
الررب اإلسالمية.بريوت.0997.
 -1معجم لرة الفقهاء .د .حممد رواس قلعة جي  ،ترمجة وحتقيق :د .حامد صادق قنييب .ود.قطب
سانو .دار النفائس.2117.
 -2جمموعة رسائل ابن عابدين  .حممد ابن عابدين  .دار إحياء الرتاث العريب .د.ت.
 -6سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة  ،د .وهبة الزحيلي
.دار املكتيب للطباعة والنشر والتوزيع.2100.
 -7فقه النوازل :دراسة تأصيلية تطبيقية .د .حممد بن حسني اجليزاين .دار ابن اجلوزي.
ط0126/2هـ.2116/
 -1كتب النوازل مصدرا للدراسات التارخيية والقانونية باملررب واألندلس .جملة البيان.
العدد0132/284هـ.
 -9فقه النوازل يف الررب اإلسالمي .حوار مع الدكتور حممد التمسماين والدكتور توفيق الرلبزوري.
منشور باملوقعhttp://islamweb.org:
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 -01تطور املذهب املالكي يف الررب اإلسالمي .حممد بن حسن شرحبيلي  .وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية .ط0120/2111هـ.
 -00فقه النوازل يف سوس  ،د .احلسن العبادي  ،ص .22جملة دار احلديث احلسنية
العدد0240102هـ.0992/
 -02املدخل إىل فقه النوازل  ،د .عبد الناصر أبو البصل .منشور ضمن حبوث جملة الريموك .العدد
األول0997.م.
 -03معلمة الفقه املالكي .عبد العزيز بنعبد اهلل .دار الررب اإلسالمي.ط040113هـ0913/م.
 -01انظر الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي .مطبعة إدارة املعارف بالرباط0311هـ.وكمل مبطبعة
البلدية بفاس0312هـ.
 -02آراء اإلمام الداودي يف باب املعامالت من خالل املعيار ،الطالب :محيم عمران ،جامعة احلاج
خلضر باتنة/اجلزائر.
 -06سري أعالم النبالء .حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب .مؤسسة الرسالة.ط0122/2110هـ.
 -07الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب .ابن فرحون .حتقيق :حممد األمحدي أبو النور .دار
الرتاث للطبع والنشر .القاهرة ،د.ت.
 -01األعالم  -خري الدين الزركلي .دار العلم للماليني.ط.2112/02
 -09قضايا اجملتمع املرابطي من خالل النوازل الفقهية .د.مبارك رخيص .أعمال الندوة الدولية دور
املذهب املالكي يف جتربة الوحدة املرابطية لدول الررب اإلسالمي الكبري .مطبعة البالبل.فاس.2101.
 -21وثائق يف شؤون احلسبة يف األندلس .ابن سهل .مستخرجة من خمطوط األحكام الكربى للقاضي
أيب األصبج عيسى بن سهل ،دراسة وحتقيق حممد عبد الوهاب خالَّف ،مراجعة حممود علي مكي،
مصطفى كامل إمساعيل ،القاهرة ،املركز العريب العاملي لإلعالم0912،م،
 -20وثائق يف أحكام القضاء اجلنائي يف األندلس حتقيق  :عبد الوهاب خالف .املركز العريب  ،القاهرة
1980م.
 -22فتاوى الشاطيب .مقدمة احملقق :حممد أبو األجفان .مطبعة االحتاد العام التـونسي  ،ط.0911 ،0
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 -23تاريخ قضاة األندلس .النباهي املالقي .ت :جلنة إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،دار اآلفاق
اجلديدة ،ط.0913 ،2 :
 -21القرط على الكامل .ابن سعد اخلري .الكتاب مرقون آليا مبوقعwww. islamport.com:
 -22األحكام الكربى البن سهل .حتقيق :حممد حسن امساعيل .دار الكتب العلمية.ط.2112/0
 -26إعالم املوقعني عن رب العاملني .دراسة وحتقيق :طه عبد الرؤوف سعد .مكتبة الكليات األزهرية.
القاهرة .مصر0311 .هـ0961/م.
 -27مقال جتديد الفكر االجتهادي .د .مجال الدين عطية .جملة قضايا إسالمية معاصرة .عدد .03
 -21املعيار املعرب عن فتاوى أهل افريقية واألندلس واملررب .الونشريسي .أخرجه :حممد حجي ،دار
الررب اإلسالمي .بريوت.
 -29اجملمو املذهب يف أجوبة اإلمامني ابن وهب(ت097هـ) وأشهب(ت211هـ) مجع وتوثيق وتقدمي
الدكتور محيد حلمر طبع ضمن إصدارات كتاب دعوة احلق عدد.21منشورات وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية 0131هـ.2119/
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إسهام الحافظ أحمد بن الصديق الغماري (ت1831هـ)
في خدمة فقه التصوف

من خالل فهرسته "البحر العميق"

ال كرور األمين اقردوار
أسراذ الح دث نعمومه بتمي :أصول ال دن برطوان
مق م::
احلمد هلل وحده وبعد؛ فإن اإلسناد خصيصة من
خصائص األمة اإلسالمية اليت انفردت به عن باقي
األمم ،وإنه طريق نقل العلوم عند املسلمني .فقد قال
حممد بن حامت بن املظفر(ت216هـ)( :إن اهلل أكرم هذه
األمة وشرفها وفضلها باإلسناد ،وليس ألحد من األمم
كلها قدميها وحديثها إسناد ،إمنا هو صحف يف أيديهم،
وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم ،فليس عندهم متييز بني ما
نزل من التوراة واإلجنيل ،وبني ما أحلقوه بكتبهم من
األخبار اليت أخذوها من غري الثقات.0) ..
وقال ابن حبان(ت321هـ)( :إن اهلل تعاىل أكرم
هذه األمة وشرفها وفضلها باإلسناد).2
وقال أبو علي اجلياين(ت191هـ)( :خص اهلل تعاىل
 -0انظر "فتح املريث" لشمس الدين السخاوي ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط0101 ،0هـ0993/م،2/3 :
و"فهرس الفهارس" لعبد احلي الكتاين ،طبعة دار الررب اإلسالمي ،بريوت ،ط0112 ،2هـ0912/م ،11/0 :ومعجم
املعاجم واملشيخات للدكتور يوسف املرعشلي ،طبعة مكتبة الرشد ،الرياض ،ط0123 ،0هـ2112/م.03/0:
" -2شرف أصحاب احلديث" للخطيب البردادي ،طبعة مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،حتقيق عمرو عبد املنعم سليم،
ط0107 ،0هـ0996/م :ص.11
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هذه األمة بثالثة أشياء مل يعطها من قبلها :اإلسناد،
واألنساب ،واإلعراب).0
ومن مث عد االهتمام باإلسناد واالشترال به من الدين .فقال اإلمام عبد اهلل بن
املبارك(ت097هـ)( :اإلسناد من الدين ،ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء) .2وقال أيضا( :مثل
الذي يطلب أمر دينه بال إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بال سلم).3
وهلذا اهتم به علماء اإلسالم عامة واحملدثون خاصة واعتنوا به ،وحرصوا عليه ،وعضوا عليه
بالنواجذ .فكان الواحد منهم يقطع املسافات الطوال للسما على أحد الشيوخ ولو حديثا واحدا،
حرصا على علو اإلسناد واالتصال باحلفاظ الكبار .بل ومنهم من اصطحب معه إىل جمالس العلم
أوالده على صرر سنهم لينالوا شرف األسانيد العالية والسما من كبار الشيوخ وحفاظهم .وقد
أجدى هذا املنهج على أصالة الثقافة اإلسالمية ومنبعها واتصال خلف األمة بسلفها.
وقد قال الدكتور يوسف املرعشلي(:هذا املنهج اإلسالمي يف العلوم هو الذي كان حلقة
الوصل بني املاضي واحلاضر ،وبفضله وصلت إلينا علوم وكتب أسالفنا بل تراثنا مجلة ،وبه كان
املستوى العلمي يف أمتنا راقيا ال تنافسه أمة من األمم فكانت أنظار الررب متجهة دومــا حنونا).1
ومن أهم مظاهر عنايتهم باإلسناد أيضا أهنم كانوا يعمدون إىل مجع تراجم شيوخهم
وأسانيدهم يف احلديث خاصة ويف العلوم عامة ،فيذكرون ما تلقونه من مرويات عن هؤالء الشيوخ

 -0تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف900 :هـ) ،حققه:
أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب ،دار طيبة.612/2 ،
 -2مقدمة صحيح مسلم ،طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،ط،0
0372هـ0922/م ،02/0:وشرف أصحاب احلديث ص ،16وعلوم احلديث البن الصالح ،طبعة املكتبة العلمية
باملدينة املنورة ،حققه د/نور الدين عرت ،ط0972 ،2م :ص ،230وتدريب الراوي للسيوطي ،طبعة دار الكلم الطيب،
دمشق-بريوت ،بتحقيق أيب قتيبة نظر حممد الفاريايب ،ط0107 ،3هـ.612/2 :
 -3شرف أصحاب احلديث ص.17
 -1الدكتور يوسف املرعشلي :يف مقدمة حتقيق "اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس" للحافظ ابن حجر ،طبعة دار
املعرفة ،بريوت0102 ،هـ0991/م.7/0 :
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مساعا وإجازة ،وجيمعون ذلك يف تأليف خاص هبم يسمونه "فهرسة" ،أو "برناجما" ،أو "ثبَتا" ،أو
"مشيخة" ،أو "معجما" ،أو غري ذلك.0
وال شك أن هذا النو من التأليف ارتبط يف تطوره مبجموعة من املعطيات الثقافية اجلديدة
كالتصوف وما يتبعه من رواية الطرق ،وإسناد لبس اخلرقة ،والتعريف برجال الربكة والصالح وغري
ذلك.2
وقد كان حضور علماء الررب اإلسالمي بارزا يف هذا النو من التصنيف ،إذ تركوا لنا فيه
تراثا ضخما تزخر به خزائننا العلمية ومكتباتنا العامة واخلاصة ،منها ما حقق ونشر ،ومنها ما ال
يزال ينتظر من ينفض عنه الربار.
وقد تناول بالدراسة والتحليل الدكتور عبد اهلل املرابط الرتغي أهم ما ألف يف هذا الفن
باملررب منذ النشأة إىل هناية القرن الثاين عشر للهجرة يف كتابه "فهارس علماء املررب".
وممن برز فيه خالل القرن الرابع عشر اهلجري احلافظ أمحد بن الصديق الرماري املتوىف سنة
(0311هـ) ،الذي ألف فيه فهرسته "البحر العميق يف مرويات ابن الصديق" ،خصصها لرتمجته
وترمجة مشاخيه وذكر أسانيده ومروياته.
واملطلع على هذه الفهرسة يلحظ أهنا متيزت كباقي فهارس املتأخرين بذكرها لعلم التصوف
وما ارتبط به من رواية الطرق الصوفية ،وإسناد لبس اخلرقة ،والتعريف برجال التصوف والصالح
وغري ذلك.
ولتسليط الضوء على أمهية هذه الفهرسة وقيمتها العلمية ،وما قدمته لنا من خدمة للرتاث
الصويف ،آثرت أن أقسم هذا البحث محوردن:

األنل :خصصره لمح دث عن قيم :هذه الفهرس :نأهميرها،
نالثاي  :إلبراز اللايب الصوف بها.

 -0انظر الدراسة املستوفية عن هذه املصطلحات يف كتاب "فهارس علماء املررب" للدكتور عبد اهلل املرابط الرتغي،
طبعة جامعة عبد امللك السعدي ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان ،ط0121 ،0هـ0999/م:
ص.21-31
 - 2فهارس علماء املررب د.الرتغي ص092
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المحور األنل:
أهمي :فهرس :الحافظ أحم بن الص دق نقيمرها العممي:
أما الفهرسة من حيث املفهوم فأشري إىل أن احلافظ امس الدين السخاوي(ت910هـ) قد أمدنا يف
"فتح املريث" 0خبالصة مركزة عن املادة املتصلة بالفهارس من وجهة نظر احملدثني مستقص مطلع .يف
حني أن املادة نفسها مضافا إليها ما تناثر يف كتب اللرة جندها موثقة عند مرتضى الزبيدي(ت0212هـ)
يف "تاج العروس" .2على أنه كان للمحدثني نصيب وافر يف تطوير هذا اجملال وإغنائه باملالحظات
الدقيقة ،كما جند ذلك عند عالمة اجلزائر حممد بن أيب شنب يف دراسته باللرة الفرنسية حول أعالم
فهرسة(إجازة) عبد القادر الفاسي(ت0190هـ).
وقد كان الشيخ عبد احلي الكتاين(ت0312هـ) ،املعروف بسعة اطالعه ،وراء مجع أطراف املوضو
يف كتابه "فهرس الفهارس".3
على أن أسخى ما كتب يف املوضو هو املقال القيم الذي نشره الدكتور عبدالعزيز األهواين يف

اجلزء األول ،اجمللد األول من جملة معهد املخطوطات العربية 1سنة 0922م تقدمة لربنامج ابن أيب الربيع
اإلشبيلي الذي صنعه ابن الشاط السبيت(ت723هـ).
وتأيت بعد ذلك الدراسة اليت قام هبا الدكتور عبد اهلل املرابط الرتغي يف كتابه "فهارس علماء املررب
منذ النشأة إىل هناية القرن الثاين عشر للهجرة" ،2الذي تتبع فيه نشأة هذه الفهارس يف املررب،
واخلصائص اليت متيزت هبا مادة ومنهجا وقيمة.
كل ذلك جيعلنا أمام مادة علمية نطمئن إليها ونعول عليها يف ضبط هذا الفن وضبط مصطلحاتـه
ومفاهيمه .مما جعلين أصرف النظر عن تناوله بنو من التوسع يف هذا البحث ،واالكتفاء باإلحالة على

الدراسات املذكورة.
وهذا النو من التصنيف ال ختفى أمهيته ،فهو ميدنا بصورة سابقة عن احلركة العلمية واحلياة
الثقافية يف العصر الذي دونت فيه ،وترسم لنا مالمح عن النشاط الذي يقوم به الطلبة وطرق تلقيهم
 -0فتح املريث.392/0
 -2تاج العروس 177-176/1و ،120/2و.319/06
 -3فهرس الفهارس.70-67/0
 -1الصادرة عن اجلامعة العربية ،ماي 0922م.
 -2نشرته كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان ،املررب(جامعة عبد املالك السعدي) ،ط0121 ،0هـ0999/م ،يف
711ص.
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العلم ،وتساعدنا على معرفة الكتب املتداولة وإحصائها يف خمتلف الفنون ،وترينا مكانة أهل العلم يف
جمتمعاهتم ووظائفهم اليت تولوها ،والصفات اليت كان يتحلى هبا كل منهم ،والرحالت اليت كانوا يقومون
هبا ،وتوضح لنا العالقات اليت كانت قائمة بني الطلبة وشيوخهم.0
هذا وقد اختلفت طريقة التأليف يف هذا الفن من حيث الرتتيب ،والتبويب ،والتقسيم من حيث
تفاوت احلجم إجيازا وإطنابا .وقد ذكر الدكتور عبد اهلل املرابط الرتغي يف كتابه "فهارس علماء املررب"،2
أن املناهج املتبعة يف فهارس علماء املررب تتلخص يف ثالثة طرق:
الطردق :األنل  :ترتيب مواد الفهرس :عم حسب المرندات

4

وهي اليت عرفت يف عرف األندلسيني بربنامج الروايات ،ألهنا تركز يف مادهتا على املرويات ،وتقوم
بسرد مواد العلوم واملصنفات اليت يرويها صاحب الفهرسة ،فهي ال تتعرض للشيوخ إال بذكر أمسائهم،
لتسند إليهم رواية هذه العلوم واملصنفات.
ومثل لذلك بفهرسة ابن خري اإلشبيلي(ت272هـ) ،1وصلة اخللف مبوصول السلف أليب عبد اهلل

حممد بن سليمان الروداين(ت0191هـ) ،2وغريمها .كما يدخل يف هذا الباب ،املعجم املفهرس 6للحافظ
ابن حجر العسقالين(ت122هـ).
الطردق :الثايي ::ترتيب مواد الفهرس :عم حسب الشيوخ

3

وتقوم على ذكر الشيوخ والتعريف هبم ،وال تتناول من املرويات املسندة إال ما قل.
وأمهية هذه الطريقة أهنا جتعل من الفهرسة كتاب رجال ،تبتعد به عن جو األسانيد واملرويات،
وجتعل منه مصنفا أقرب إىل كتب التواريخ منه إىل مصنفات احلديث والرواية.
 -0راجع أبو األجفان  ،مقدمة برنامج اجملاري ص. 61
 - 2فهارس علماء املررب ص.371-212
 -3فهارس علماء املررب ص.222-211
1ـ طبع سرقسطة 0192هـ وطبع سنة 0961م منشورات املكتب التجاري بريوت ،ومكتبة املثىن برداد ،ومؤسسة
اخلاجني بالقاهرة ،ضمن سلسلة املكتبة األندلسية وطبع أيضا بدار الكتب العلمية سنة...
 -2طبعت بدار الررب اإلسالمي بتحقيق أمحد حجي.
6ـ طبع بتحقيق حممد شكور حممود احلاجي امرير املياديين مبؤسسة الرسالة -بريوت 0101هـ0991/م قي 610
صفحة.
 -7فهارس علماء املررب ص.312-223
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ومثل لذلك بالرنية فهرسة القاضي عياض (ت211هـ) ،0وفهرسة أيب العالء ادريس بن حممد

املنجرة احلسين(ت0037هـ) ،2وغريمها.
ويدخل يف هذا الباب أيضا فهرس القاضي أيب حممد عبد احلق بن عطية األندلسي 3املتوىف حوايل
سنة 210هـ ،وبرنامج أيب احلسن علي الرعيين 1املتوىف سنة 666هـ.
الطردق :الثالث : :اللمع بين المرندات نالشيوخ

5

وهي طريقة يتبع فيها صاحبها اجلمع بني الطريقتني السالفتني ،فيعرف بالشيوخ ،ويف نفس الوقت
يعرض مروياته وأسانيده ،إمنا مع فصل بينهما حبيث يرتكب الربنامج من جزأين يضمهما مؤلف واحد
وتقدمي واحد.
ومثل لذلك بفهرسة أيب زكرياء السراج النفزي الفاسي(ت112هـ) ،وفهرسة "املنح البادية" حملمد
الصرري بن عبد الرمحن الفاسي(ت0031هـ) ،6وغريمها.
ويدخل يف ذلك أيضا برنامج حممد بن جابر الوادي آشي (ت719هـ) .7كما تدخل فيه هذه
الفهرسة "البحر العميق يف مرويات ابن الصديق" فقد مجع فيه مؤلفه بني ذكر شيوخه ومروياته .وهناك
طرق أخرى غالبها ترجع إىل األقسام الثالثة املذكورة.1

-0طبعت بتحقيق الدكتور حممد بن عبد الكرمي بالدار العربية للكتاب بتونس سنة 0979م.
 -2وتسمى فهرسته "عذب املوارد يف رفع األسانيد" وهي خمطوطة باخلزانة العامة بالرباط حتت رقم 0131د.
3ـ طبع بدار الررب اإلسالمي بتحقيق حممد أبو األجفان ،وحممد الزاهي 0911م طبعة أوىل والثانية 0913م .
1ـ نشرته وزارة الثقافة واإلرشاد القومي بسوريا سنة 0962م بتحقيق األستاذ إبراهيم شبوح باملطبعة اهلاامية بدمشق.
 -2فهارس علماء املررب ص.371-317
 -6مت حتقيقها بكلية اآلداب بالرباط ضمن أطروحة جامعية من إجناز الباحث حممد صقلي حسيين.
7ـ طبع بدار الررب اإلسالمي بتحقيق حممد حمفوظ 0911م طبعة أوىل وثانية 0910م وثالثة 0912م يف 271
صفحة.
 1ـ ينظر يف ذلك دراسة الدكتور األهواين برامج العلماء يف األندلس مبجلة معهد املخطوطات العربية :اجمللد األول،ج
( )0ص 90وما بعدها .وفهارس علماء املررب للدكتور الرتغي ص.122-311
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قيم :هذه الفهرس :نأهميرها:
ال ينكر أحد أمهية الفهارس واألثبات يف جمال البحث العلمي ،فهي تقدم لنا مادة متنوعة تتناول
الرجال ،واملصنفات ،واألسانيد ،وطرق التعليم ،ونشاط التأليف ،وغريها .وهي مادة تتجمع يف النهاية
لرتسم صورة للبيئة الثقافية ومعطياهتا من خالل عصر من العصور.0
وتعد فهرسة احلافظ أمحد بن الصديق هاته من أهم هذه الفهارس اليت جادت هبا قرحية عامل يف
القرن الرابع عشر اهلجري ،فقد حفظت لنا من الفوائد والنوادر ما ال يوجد يف غريها .من ذلك:

 الوقوف على اجلوانب املهمة من حياته من الوالدة إىل تاريخ تأليفه هذه الفهرسة وهي

(من0321ـ إىل0370هـ) .واليت قد ال تستطيع العثور عليها يف كتاب آخر .واملؤلف قد فصل يف هذه
الفهرسة تفصيال دقيقا عن حياته.
 جتد هبذه الفهرسة مناقشة املؤلف لبعض القضايا الفكرية املختلفة اليت كانت تطرحها فرتته يف

شىت الفنون من فقه ،وحديث ،وتاريخ ،وتصوف ،وجرح وتعديل .وكذلك آراؤه يف تصحيح وتضعيف
بعض األحاديث وما ألف عليها  ،وغريها من آرائه اليت كان يبديها حول أسئلة ترد عليه من والده
وبعض شيوخه ومن عاصره.

 ترسم لنا النشاط الفكري والثقايف يف هذه الفرتة  ،واملراكز الثقافية املعروفة واملشهورة باملررب

واملشرق ،وطريقة تلقي العلم فيها ،وبعض الكتب واملؤلفات اليت كانت تدرس هبا كصحيح البخاري،
وصحيح مسلم ،والشمائل للرتمذي ،وخمتصر خليل ،وألفية ابن مالك وشروحها وغريها كثري.
فذكر من ذلك :جامع القرويني  ،اجلامع األعظم بطنجة ،الزاوية الصديقية ،وجامع األمويني،
وجامع السنانية بالشام ،وجامع األزهر ،وجامع حممد بيه مبصر.

 تعريفه مبجموعة مهمة من شيوخ هذا العصر ،واليت متكن الباحث والدارس من الوقوف على

جوانب مهمة من حياة هؤالء العلماء واالستفادة منها جرحا وتعديال.
فاملؤلف يف هذه الفهرسة ذكر تراجم هؤالء الشيوخ ملما حبياهتم ،وذلك بذكر مبلرهم من العلم،
وذكر مواليدهم ووفياهتم مبن تويف فيهم ،مع ذكر مؤلفاهتم وإبداء رأيه فيها ،مشريا يف ذلك للمطبو منها
كما هو دأبه يف سائر املؤلفات ،كما ال يفوته ذكر أحوال هؤالء الشيوخ إجيابية كانت أو سلبية ،كما
صنع مع بعض شيوخه يف األزهر الشريف وغريهم.
 كما أن هذه الفهرسة متيزت بذكر بعض احلوادث والوقائع اليت عاشها وعاصرها املؤلف منها:

0ـ فهارس علماء املررب :عبد اهلل املرابط الرتغي ص .121
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 -الوضع السياسي باملررب ويتجلى يف ذكر مسامهته يف حماربة االستعمار اإلسباين والفرنسي،

وأطما الدول األجنبية األخرى يف املررب.0
 أشار إىل الفتنة اليت وقعت بني فرنسا والدروز أثناء زيارته للشام.2 انعقاد مؤمتر اخلالفة باألزهر سنة 0312هـ الذي استدعي إليه والده.3 صدور قانون إحالة املفيت مبصر على املعاش وسبب إصداره.1 استيالء فرنكو على إسبانيا.2 أطما إيطاليا يف احتالل الشمال اإلفريقي.6 -وحوادث أخرى ووقائع كان يذكرها عرضا عند ترمجته لشيوخه.

 احتواء هذه الفهرسة على جمموعة من األسانيد املشرقية واملرربية اليت تربط املؤلف باملرويات
املذكورة ،مع التعليق على بعض هذه األسانيد من حيث اجلرح والتعديل لبعض رجاله ،ومن حيث إثبات
أو نفي بعض الوسائط.

 احتواء هذه الفهرسة على جمموعة ال بأس هبا من اإلجازات اليت أجيز هبا املؤلف ،وأوردها يف

هذا الكتاب بنصوصها كاملة ،وحتتوي على فوائد مهمة ال جتدها يف غري هذه الفهرسة.

 كما متيزت هذه الفهرسة بالطريقة املتقنة يف ترتيب املرويات وتصنيفها .تظهر مدى متكن

املؤلف من هذا الفن.

 ومتيزت أيضا بلرة سهلة ابتعد فيها صاحبها عن التعقيدات اللفظية املؤدية إىل التعقيدات

املعنوية.
هذه إذن بعض اجلوانب املضيئة اليت متكنت من إبرازها وإظهارها من خالل تتبعي ألطوار هذه
الفهرسة ،ومل أد يف ذلك االستيعاب بل سيظهر لقارئها أهنا غنية بفوائد أخرى قد تكون أوىل مما ذكر
واهلل أعلم.

 -0ينظر :البحر العميق يف مرويات ابن الصديق ،للحافظ أمحد بن الصديق الرماري ،دراسة وحتقيق :د.األمني
اقريوار ،رسالة دكتوراه نوقشت بدار احلديث احلسنية بالرباط سنة  ،2111ص.26-16
 -2نفسه ص.011
 -3البحر العميق ،ص.37
 -1نفسه ص.023
 -2نفسه ص.11
 -6نفسه ص.11
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المحور الثاي :
لبراز اللايب الصوف ف هذه الفهرس:
قسمت هذا احملور نقطتني:
النقط :األنل  :جهود الحافظ أحم بن الص دق الغماري ف خ م :الرصوف
مما هو معلوم أن احلافظ أمحد بن الصديق الرماري رمحه اهلل تعاىل منذ صرره وهو مقبل على
حتصيل العلم الشرعي ومتعلقاته من حنو وبالغة وصرف وغريها ،حىت أصبح مربزا يف أغلب هذه الفنون.
إال أن الناظر يف مؤلفاته يلحظ تفوقه ونبوغه يف علم احلديث والفقه وأصوله والتصوف على وجه
اخلصوص ،وباألول فاق علماء عصره واشتهر به بينهم( .غري أن علومه اليت كان منقطعا إليها ،ومعتكفا

عليها ،وداعيا إليها وإىل اإلكثار منها ،أربعة  :التفسري واحلديث والتصوف والفقه على سائر املذاهب).0

وقد كثرت مؤلفاته وتنوعت يف الفنون املشار إليها .قال تلميذه الشيخ عبد اهلل التليدي حفظه اهلل
تعاىل( :أما مؤلفاته فهي كثرية جدا تناهز الثالمثائة ،واليت وقفنا عليها ورأيناها أو قرأناها فنحو مائة ونيف
وأربعني .وقد كان الشيخ رضي اهلل تعاىل عنه سيوطي زمانه يف كثرة التأليف مع اإلتقان والتحرير).2

وقال الشيخ عبد السالم بن سودة رمحه اهلل تعاىل"( :له تآليف عديدة بلرين أهنا أكثر من مائتني،
كلها مفيدة على اختالف أنواعها يف احلديث والسري والفقه وغري ذلك ،وقد طبع بعضهــا وأفادت

وانتشرت وتطلبها الناس.3) ...

وقال الشيخ حممود سعيد ممدوح( :بلرت مصنفاته أكثر من  211مصنف أكثرها يف احلديث

الذي كان ميشي فيه على طريقة احلفاظ األولني وال يقلد أحدا .ومصنفاته شاهدة على إمامته.1) ..

ونشأة املؤلف يف بيئة صوفية كان هلا األثر العظيم يف تكوين شخصيته العلمية .فأجداده من جهة
األب واألم أغلبهم كانوا أرباب بعض الطرق الصوفية يف املررب عرفوا بالوالية والصالح ،وهلم زوايا
ومريدون .منهم جده األعلى من جهة والده العارف الشهري أمحد بن عبد املؤمن احلسين املتوىف سنة
0262هـ .وهو أحد تالمذة العارف الشهري باملررب موالي العريب الدرقاوي .وجده من جهة أمه هو

- 0حياة الشيخ أمحد بن الصديق ص .21
 -2املرجع نفسه ،ص.90-12
 -3سل النصال ص.010
 -1تشنيف األمسا ص.71
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الشيخ العارف باهلل سيدي أمحد بن عجيبة احلسين صاحب تفسري القرآن"البحر املديد" و"شرح
احلكم"املتوىف سنة 0221هـ.
ولذلك تأثر املرتجم له بأبيه وأجداده فكان صوفيا يف نشأته ،شاذليا درقاويا يف طريقته ،حيب
السادة الصوفية ويعتقدهم ،ويرى فضلهم ،ويدافع عنهم بلسانه وقلمه ،ويعرتف مبا وهبهم اهلل من
فيوضات وأنوار وأذواق ،ويزور األولياء األحياء وبعد انتقاهلم.0
وقد حكى رمحه اهلل تعاىل عن نفسه يف فهرسته"البحر العميق" بأن له اعتقادا شديدا يف اجملاذيب
وأرباب األحوال ،وحمبة األولياء والصاحلني والفقراء وتعظيم شأهنم ،وميال بالطبع إليهم إال ما كان من
الدخالء فيهم والكذابني يف دعوى الوالية ،ولو اتفق أكثر الناس على اعتقادهم ألنه ال يررت
باألكثرية .2..كما يرى أن الطرق الصوفية املؤسسة على الكتاب والسنة كلُّها موصلة إىل اهلل تعاىل ملن
متسك هبا ،إال أنه مييل إىل الشاذلية ويفضل مشرهبا على سائر املشارب.3
وهلذا كان للتصوف حيز هام يف تآليفه ،قسمها الشيخ حممود سعيد ممدوح ،1إىل أربعة أقسام:
 القسم األول :كتب الرتاجم ،وهي على نوعني:

أ -اجلامعة ،كاليت ترجم فيها ألعيان القرن الثالث عشر وامسه"،جممع فضالء البشر من أهل القرن
الثالث عشر" .أو لرتتيب سلوة األنفاس الذي مساه "االستئناس برتاجم فضالء فاس".
ب-كتب الرتاجم املفردة وهي:
 املؤذن بأخبار سيدي أمحد بن عبد املؤمن.

 سبحة العقيق يف ترمجة الشيخ سيدي حممد بن الصديق.
 التصور والتصديق يف أخبار الشيخ سيدي حممد بن الصديق.
 البحر العميق يف مرويات أمحد بن الصديق.
 القسم الثاين :كتب التصوف ،منها:

 الربهان اجللي يف حتقيق انتساب الصوفية إىل علي ،واالتصال بأيب احلسن الشاذيل.
 مناهج التحقيق يف الكالم على سلسلة الطريق.
 القسم الثالث :كتب التخريج
 عواطف اللطائف من أحاديث عوارف املعارف.
- 0مسامرة الصديق ص.12
- 2البحر العميق ص72-71
 - 3املرجع نفسه ص70
- 1يف مسامرة الصديق ص92-12
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 غنية العارف بتخريج أحاديث عوارف املعارف.
 القسم الرابع :مصنفات أخرى.

 األسرار العجيبة بشرح أذكار ابن عجيبة
 لثم النعم بنظم احلكم ،وهو جزء نظم فيه حكم العارف باهلل سيدي ابن عطاء اهلل
السكندري ،وعدد أبياهتا سبعمائة وسبعة وستون بيتا مطلعها:
مث ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالته عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى
احلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هلل العظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم وكف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
وبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فاملقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم احلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اهلل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايل اهلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي مسيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعم

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنظم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم احلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

0

كما حتدث املؤلف عن سلسلة الطريق الشاذلية يف كتابه "سبحة العقيق" يف الباب الثاين عشر،2

واختصاره "التصور والتصديق" يف الباب التاسع منه .3وجعل خامتة فهرسته "البحر العميق" يف كتب
أسانيد الطرق واخلرق .كما عقد للتصوف بعض مباحثه يف كتابه "جونة العطار".
وقد َع َّد رمحه اهلل تعاىل من نعم اهلل عليه حمبته للصوفية وأهل اهلل كافة وتعظيمه جلناهبم وبرضه
ألعدائهم ولو بلروا يف العلم ما بلروا .سواء كانوا من املتقدمني أو املتأخرين.1
ولشدة حمبته إلخوانه الصوفية بعث إليهم من السجن ميدحهم يف قصيدة طويلة قال يف مطلعها:
2
ِ
ود تَ َشَّرفَـ ــا
يَا أ َْه َل ِوعدي أَنْـتُ ُم أ َْه ُل الْ َـوفَــا
بُِو ُجود ُك ْم َه َذا الْ ُو ُج ُ
قال الشيخ سيدي عبد اهلل التليدي الكرفطي(:6وكان إلجالله للتصوف وأهله شديدا على أعدائه
مبرضا هلم منفرا منهم مض لال ويقول :كل من يعادي الصوفية وينكر عليهم سوف ال خيتم عليه إال
بسوء).
النقط :الثايي ::الرراث الصوف من خالل هذه الفهرس:
تقدم الكالم على أن فهارس املتأخرين متيزت بذكرها لعلم التصوف وما ارتبط به ،حيث جزم
الدكتور عبد اهلل املرابط الرتغي 0أن هذا الصنف من الفهارس بدأ يف املررب خالل القرن السابع ،غري
أنه يكثر إنتاجه يف مررب السعديني وبعده.
- 0انظر حياة الشيخ أمحد بن الصديق ص ،90ومسامرة الصديق ص.19
 -2ص.123
 -3التصور والتصديق ص 211فما فوق.
 -1البحر العميق ص ،92-91وحياة الشيخ أمحد بن الصديق ص .21
- 2انظر بقية القصيدة يف البحر العميق ص114-17
 -2حياة الشيخ أمحد بن الصديق ص.21
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وقد أخذ ذكر مادة التصوف يف هذه الفهارس أشكاال متنوعة ،2منها ختصيص قسم من الفهرسة
للتعريف برجال الصالح والربكة ،إن كانت الفهرسة تقوم موادها على التعريف بالرجال .ومنها قيام قسم
من املرويات يف الفهرسة على رواية مواد التصوف ،كرواية الطرق وإسنادها .ومنها انصراف مادة الفهرسة
كلها إىل التصوف دون االلتفات إىل بقية املواد العلمية.
والفهرسة اليت بني أيدينا حنى فيها صاحبها هذا املنحى؛ إذ كان فيها للتصوف حضور بني.
جتلى ذلك يف التعريف ببعض شيوخه يف التصوف وإسناد بعض الطرق الصوفية إليهم .وقد بلج عددها
يف هذه الفهرسة "البحر العميق" ،ما بني مشرقية ومرربية سبعة عشر طريقة .وهي :الطريقة الرفاعية،
والنقشبندية ،واخللوتية ،والكرزازية ،واملريغنية ،والتجانية ،والباعلوية ،والسعدية ،والوزانية ،والصادقية،
والعلوية ،والناصرية ،والشاذلية ،والريسونية ،والدرقاوية ،والصديقية.
كما أنه جعل خامتة هذه الفهرسة يف كتب أسانيد الطرق واخلرق ،وعد منها سبعة وثالثني مؤلفا
رتبها ترتيبا هجائيا .وذكر واحدا منها من تأليفه ،وهو "الربهان اجللي يف حتقيق انتساب الصوفية إىل
علي" وصرح فيه أنه أجاز به وبسائر مروياته كل من أدرك حياته.
وختم هذه املؤلفات ب"املنح البادية" حملمد بن عبد الرمحن الفاسي ،وصرح بأهنا من الفهارس اليت
تعرض أصحاهبا لذكر أسانيد الطرق بكثرة ،وقد رواها عن مجاعة من شيوخه.
وهذه الكتب هي:
 أبـواب السعادة وسالسل السيادة 3أليب الفيض حممد مرتضى الزبيدي.

 إحتاف األصفـياء برفع سالسل األولياء 1لـه.

 ارتقاء الرتبة باللباس والصحبة 2للحافظ الصويف قطب الدين أيب بكر حممد بن أمحد

القسطالين.6

 أسانيد الطرق لشمس الدين حممد بن حممد سر اخلتم املريغين.0

 -0فهارس علماء املررب ص.92
 -2نفسه ،ص .099-092
 -3فهرس الفهارس (062/0رقم ،)02وقال :وهو كتاب عظيم مشتمل على غالب الطرق بأسانيدها .ومعجم
املعاجم.071/2
 -1فهرس الفهارس (070/0رقم.)22
 -2حصر الشارد(012/0كتاب )11وفهرس الفهارس (071/0رقم )31ومعجم املؤلفني .299/1
 -6هو حممد بن أمحد بن علي ،قطب الدين أبو بكر القسطالين املكي الشافعي ،ولد سنة 601هـ وتويف سنة 616هـ.
له ترمجة يف :العقد الثمني  331-320/0واألعالم  323/2ومعجم املؤلفني .299/1
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 استدعـاء اللباس من كبار الناس 2للحافظ أيب موسى املديين.
 االنتباه يف سالسل أولياء اهلل وأسانيد وارثي رسول اهلل  وآله للشاه أمحد بن عبد الرحيم
الدهلوي.

 إيقاظ القوابل للتقرب بالنوافل 3للربهان إبراهيم بن حسن الكردي الكوراين الشهرزوري.

 الربقة املشيقة يف إلباس اخلرقة األنيقة 1للسيد علي بن أيب بكر السكران العلوي ،2وهو مطبو
يف فاس جملد متوسط.

 الربهان اجللي يف حتقيق انتساب الصوفية إلــى علي 6جلامع هذا الكتاب أمحد بن الصديق.

 الربقة املدهشة يف أسانيد الطرق 7أليب احملاسن القاوقجي.

 بـوارق األنوار اجللية يف أسانيد السادات الصوفية 1له أيضا.

 بيعة اإلطالق يف السالسل واخلرق 9أليب املواهب أمحد بن علي بن عبدالقدوس الشناوي.01

 حتفة أهل الصديقية يف أسانيد الطريقة اجلزولية والزروقية 0أليب عبداهلل حممد املهدي بن أمحد بن

علي الفاسي.2

 -0إيضاح املكنون 021/0وهدية العارفني373/2
 -2مل أقف على من نسبه إليه يف املصادر اليت تيسر يل الوقوف عليها.
 -3فهرس الفهارس ،)67(211/0ومعجم املعاجم واملشيخات.11/2
 -1فهرس الفهارس (219/0رقم )71وقال( :كتاب يعتمد عليه يف أسانيد اليمانيني وطرائق آل باعلوي ،حصل فيه
فضل لباس اخلرقة وأقسامها وفوائدها وعوائدها ومشاخيها ومن لبسها منهم .وجعلها على قسمني :خرقة إرادة وهي
املخصوصة بالسادات الصوفية  ،وخرقة تربك للعموم ،وفضل كل منهما مشهور .وذكر يف الربقة مشاخيه يف احلديث
وإجازات أئمة السنة له ،)...وذكره الزركلي يف األعالم  267/1وزاد "وشيوخ الطريقة".
 -2هو علي بن أيب بكر بن عبد الرمحن السقاف العلوي السكران ،اليمين الرتميي ،من أعيان حضر موت .ولد سنة
101هـ وتويف سنة 192هـ .له ترمجة يف :فهرس الفهارس  211/0واألعالم للزركلي .267/1
 -6طبع عدة مرات.
 -7فهرس الفهارس (221/0رقم )72حتت اسم "الربقة املدهشة يف لبس اخلرقة الصوفية" .ومعجم املعاجم290/2
 -1فهرس الفهارس (221/0رقم .)11ومعجم املعاجم.290/2
 -9خالصة األثر ،211/0وفهرس الفهارس (221/0رقم ،)12ومعجم املعاجم.00/2
 -01هو الشيخ أمحد بن علي بن عبد القدوس بن حممد ،أبو املواهب املعروف بالشناوي (نسبة إىل "شينو" قرية
بالرربية من مصر) املصري مث املدين ،ولد سنة 972هـ وتويف يف املدينة سنة 0121هـ .له ترمجة يف :خالصة األثر
 016-213/0واألعالم  010/0ومعجم املعاجم.00/2
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 مجع الفرق لرفع اخلرق 3للمسند الراوية الصويف أيب الفتوح أمحد بن عبد اهلل بن عبد القادر
الطاوسي نسبة لطاوس احلرمني األبرقوهي األصل الشريازي الشافعي.

 اجلزء اللطيف يف علم التحكيم الشريف 1للقطب أيب بكر عبداهلل العيدروس ،2وهو مطبو .

 جزء اخلرقة 6البن مسدي.7

 رسالة العجيمي يف الطرق .1حلسن بن علي العجيمي.

 رحيان القلوب يف التوصل إىل احملبوب 0للعارف مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن عبد اهلل
الكوراين املعروف بالعجمي.2

 -0فهرس الفهارس (212/0رقم ،)17ومعجم املعاجم .19/2ويسمى أيضا "حتفة أهل التصديق بأسانيد الطائفة
اجلزولية والزروقية من أهل الطريق" كما يف فهرس الفهارس .وذكره ابن سودة يف دليل مؤرخ املررب
(291/2كتاب )0092وقال :تقع يف الثمانية كراريس توجد منها نسخة باخلزانة الفاسية عليها خط املؤلف.
 -2هو أبو عيسى حممد املهدي بن أمحد بن علي بن أيب احملاسن يوسف الفاسي الفهري ،ولد بالقصر الكبري سنة
0133هـ وتويف بفاس سنة 0019هـ .له ترمجة يف :سلوة األنفاس 327-322/2وفهرس الفهارس )17(212/0
والزركلي  ،003-002/7ومعجم املعاجم.21-19/2
 -3صلة اخللف ص ،169وفهرس الفهارس  300/0و 901/2وقال( :وهي مثانية خرق هلا مثلنية وسائط متصلة
عنده بالنيب  وآله).
 -1ذكره جنم الدين الرزي يف الكواكب السائرة  002/0وفهرس الفهارس (300/0رقم .)011قال الشيخ عبد احلي
الكتاين( :ألفه يف أسانيده يف لبس اخلرقة والصحبة وشروطهما وأسانيدمها وترجم ملشاخيه فيهما )...وذكره أيضا الزركلي
يف األعالم .66/2
 -2هو أبو بكر بن عبد اهلل الشاذيل العيدروس من آل باعلوي ،كان صاحلا زاهدا ،ولد سنة 120هـ وتويف سنة
901هـ .له ترمجة يف الكواكب السائرة  )223(002/0وشذرات الذهب ( 39/1ذكره يف وفيات 919هـ) واألعالم
.66/2
 -6مل أقف على من نسبه إليه يف ما تيسر يل من مصادر.
 -7هو حممد بن يوسف بن مسدي أبو بكر األزدي الررناطي تويف مبكة 663هـ ،له ترمجة يف :العرب 311/3وشذرات
الذهب 303/2والزركلي021/7
 -1فهرس الفهارس (111-117/0رقم )032حتت اسم "رسالة العجيمي يف الطرق" ،ومعجم املعاجم .21/2قال
عبد احلي الكتاين( :له رسالة يف الطرق الصوفية املستعملة إىل زمانه يف العامل اإلسالمي مع ذكر آداهبا وأعماهلا
وأذكارها وأصلها وسلسلته إىل صاحبها وسلسلة صاحبها إىل مراجع الطرق ،اشتملت على أربعني طريقة ،وهي رسالة
نفيسة جدا يف حنو كراسني. )...
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 السلسبيـل املعني يف الطرائق األربعني 3للشيخ اإلمام العارف أيب عبد اهلل حممد بن علي
السنوسي.

 سرور القلب وقرة العيون يف معرفة اآلداب يف الظهور والبطون 1حمليي الدين بن عبد الرمحن

املليجي.2

 السمط اجمليد يف شأن بيعة الذكر وتلقينه وسالسل أهل التوحيد ،6للعارف املسند صفي الدين

أمحد بن حممد بن يونس املدعو عبدالنيب القشاشي.7

 شوارق األنـوار يف طرق السادات الصوفية األخيار 1أليب احملاسن القاوقجي.

 عـدة املرشدين وعمدة املسرتش دين للعارف الشهري شهاب الدين أمحد بن أيب بكر الرداد القرشي

اليمين الزبيدي .9

 العقد املكلل باجلوهر الثمني يف الذكر وطرق اإللباس والتلقني 0أليب الفيض حممد مرتضى

الزبيدي.
 -0الدرر الكامنة  216/1وفهرس الفهارس  )031(122/0وقال( :ذكر فيها قواعد تلقني الذكر وأخذ العهد وإلباس
اخلرقة ،وأصل مناولة السبحة واملصافحة واملشابكة وحنو ذلك ،)...والزركلي يف األعالم  211/1باسم "رحيانة القلوب
يف التوصل إىل احملبوب" ،ومعجم املعاجم169/0
 -2هو العارف الكبري أبو احملاسن مجال الدين يوسف بن عبد اهلل بن عمر بن علي بن خضر الكردي الكوراين
املعروف بالعجمي ،متصوف كانت له زاوية مشهورة بقرافة مصر ،وعدة زوايا يف بلدان خمتلفة .تويف سنة 761هـ .له
ترمجة يف :الدرر الكامنة  )2217(216/1واألعالم  211/1ومعجم املعاجم واملشيخات.169/0
 -3قال د /يوسف املرعشلي يف معجم املعاجم :269/2طبعت ضمن "جمموعة رسائل السنوسي" ،وقد تقدم الكالم
عنه يف ص.031
 -1فهرس الفهارس (0120/2رقم )226وقال( :وهو ثبت نفيس نادر الوجود ،ألفه يف سالسل الطرق الصوفية
وإلباس اخلرقة واملصافحة يف حنو السبع كراريس وقعت إيل منه نسخة ،)...ومعجم املعاجم.11/2
 -2هو العامل الصاحل حمي الدين أبو األنس حممد بن عبد الرمحن بن أيب احلسن ابن شرف الدين املليجي الشافعي
املصري(كان حيا 0016هـ) ،انظر معجم املعاجم واملشيخات.11-17/2
 -6فهرس الفهارس (0160/2رقم )232حتت اسم "السمط اجمليد يف تلقني الذكر والبيعة وإلباس اخلرقة وسالسل
أهل التوحيد" انظر معجم املعاجم .23/2طبع حبيدر آباد سنة 0327هـ يف  011صفحة .انظر معجم املطبوعات
العربية لسركيس .0203/2
 -7ولد سنة 990هـ وتويف سنة 0170هـ .وقد تقدمت ترمجته يف ص.371
 -1ويسمى أيضا" :شوارق األنوار اجللية يف طرق السادات الصوفية" .وقد تقدم التعليق عليه يف ص.032
 -9مل أقف عليه يف ما تيسر يل من مصادر.
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 عقد اجلواهر يف سالسل األكابر 2للشمس حممد بن أمحد بن عقيلة املكي.

 عقد اليواقيت اجلوهرية ومسط العني الذهبية بذكر طرق السادات العلوية 3للسيد عيدروس بن
عمر احلبشي العلوي.

 القول اجلميل يف سواء السبيل 1للشاه أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي.

 مدارج السالكني إىل رسوم طريق العارفني 2للعارف سيدي عبدالوهاب بن أمحد بن علي
الشعراين.

 مرقعة الصوفية،6

 ومرآة الشموس يف سلسلة القطب عيدروس ،7كالمها للعارف املسند العالمة وجيه الدين عبد
الرمحن بن مصطفى العيدروس.1
 والنفحة القدوسية بواسطة البضعة العيدروسية ، 0خرجه له أبو الفيض مرتضى الزبيدي.

 -0فهرس الفهارس (172/2رقم )166وقال(:هو كتاب جليل الفائدة يف الطرق الصوفية املعروضة على عهده يف بالد
اإلسالم وبيان أعماهلا وسالسلها يف حنو العشر كراريس ،)...ومعجم املعاجم.077/2
 -2ألفه كما قال يف أوله يف سالسل مشاخيه أهل الذوق والعرفان يف طرق القوم .وهو ثبت يف حنو كراسني ،جممو
الطرق اليت ذكر فيها مثانية عشر طريقا .انظر فهرس الفهارس  ،)121(162/2وهو خمطوط بدار الكتب املصرية23
تيمور ،يف31ص .ويف مكتبة جاريت برنستون بأمريكا برقم(37(-)2129/0و)0212-هـ ،ويف الفاتيكان
((-)0121/1و69أ12-أ) ضمن جممو  .انظر :الفهرس الشامل(احلديث) ،0111/2ومعجم املعاجم.90/2
 -3طبع مبصر 0317هـ يف جملدين ،021،و011ص ،وهبامشه ذخرية املعاد يف ذكر السادة بين الصياد (تصوف)،
انظر معجم املطبوعات العربية لسركيس  0399/2ومعجم املعاجم.316/2
 -1فهرس الفهارس (977/2رقم )222حتت اسم "القول اجلميل يف بيان سواء السبيل" وقال( :ألفه يف األذكار
والطرق القادرية واحلبشية والنقشنبدية وأعماهلا وأسانيدها ،وذكر فيه تصرفات النقشبندية ولطائفهم ،وختمها بفوائد
شىت عن والده) ،ومعجم املعاجم .027/2وقد طبع على احلجر سنة 0291هـ ،انظر معجم املطبوعات العربية
لسركيس .190/0
 -2طبع طبعة حجرية دون تاريخ  ،انظر سركيس يف معجم املطبوعات العربية  0033/0والزركلي يف األعالم .010/1
 -6فهرس الفهارس (216/2رقم )071ومعجم املعاجم.021/2
 -7فهرس الفهارس (216/2رقم )077ومعجم املعاجم.021/2
 -1هو املسند أبو الفضل عبد الرمحن بن مصطفى بن شيخ العيدروس احلسيين العلوي نسبا ،الرتميي املصري بلدا .ولد
سنة 0032هـ وتويف مبصر سنة 0092هـ ،ويف فهرس الفهارس ولد سنة 0022هـ وتويف سنة 0091هـ .له ترمجة يف:
سلك الدرر  )309(331/7وخطط مبارك  00/2وفهرس الفهارس  )391(739/2واألعالم  331/3ومعجم
املعاجم.022-023/2
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 املنح الصفية باألسانيد اليوسفية 2أليب العباس أمحد بن أيب احملاسن يوسف بن حممد الفاسي.3
مجعه يف أسانيد والده يف الطريق.

 نسب اخلرق 1للشيخ األكرب حميي الدين بن العريب رضي اهلل عنه.

 نور احلدق يف لبس اخلرق 2أليب العباس أمحد جالل الدين بن حممد خري الدين الكركي.6

 نفـائس األنفاس يف الصحبة واللباس 7للشهاب أمحد بن حممد اخلطيب القسطالين.1

 وصلة السالكني بوصل البيعة والتلقني 9للسيد أيب حممد عبداهلل ابن أمحد بلفقيه العلوي
احلضرمي.01
 ومن الفهارس اليت تعرض أصحاهبا لذكر أسانيد الطرق بكثرة الشيخ حممد بن عبد الرمحن
الفاسي يف كتابه" :املنح البادية باألسانيد العالية مما يصح أن يذكر يف كتب الطرق واخلرق".00

 -0فهرس الفهارس (619/2رقم ،)116ومعجم املعاجم .022-021/2وهي يف حنو عشرة كراريس اشتملت على
إسناد مائة وسبعني طريقة كاملة بأسانيدها.
 -2فهرس الفهارس (613/2رقم )211وقال الكتاين( :ألفها -الشيخ أيب العباس أمحد بن يوسف الفاسي -يف أسانيد
والده الشيخ أيب احملاسن يوسف الفاسي الطريقية فقط ،)...وابن سودة يف دليل مؤرخ املررب  )0229(310/2وقال:
(تقع يف حنو الثالثة كراريس توجد باخلزانة الفاسية) .وذكره أيضا الزركلي  272/0وقال( :خمطوط يف خزانيت الرباط
وفاس مجع هبا أسانيد والده) .ومعجم املعاجم1/2
 -3ولد سنة 970هـ وتويف سنة 0120هـ .له ترمجة يف:التقاط الدرر 26-22/0وفهرس الفهارس )211(613/2
واألعالم  272/0ومعجم املعاجم.1/2
 -1حققته وقدمت له وترمجته إىل الفرنسية كلود مداس -مراكس ،بدار القبة الزرقاء 2111م يف 91ص.
 -2فهرس الفهارس  )111(612/2وإيضاح املكنون  161/2ومعجم املؤلفني  201/0ومعجم املعاجم.260/0
 -6تويف سنة 902هـ .له ترمجة يف :إيضاح املكنون  161/2وفهرس الفهارس 612/2ومعجم املؤلفني 201/0
ومعجم املعاجم.260/2
 -7الضوء الالمع  011/2وشذرات الذهب  022/1وفهرس الفهارس .961/2
 -1هو شهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك اخلطيب ،القسطالين الشافعي املصري ،صاحب "إرشاد
الساري بشرح صحيح البخاري" ،أخذ عن احلافظ ابن حجر .ولد سنة 120هـ وتويف سنة 923هـ .له ترمجة يف الضوء
الالمع  )303(013/2والكواكب السائرة  )221(021/0وشذرات الذهب  023-020/1والبدر الطالع -71/0
.)61(70
 -9فهرس الفهارس (0029/2رقم)221
 -01تويف سنة 0001هـ .له ترمجة يف فهرس الفهارس .)221(0029/2
 -00طبعته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملررب يف جزأين .بتحقيق الدكتور حممد عمي.
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خاتم::
من خالل ما تقدم يظهر لنا أن احلافظ أمحد بن الصديق الرماري -رمحه اهلل تعاىل -كان له إسهام
كبري يف خدمة التصوف اإلسالمي وتراثه خالل القرن الرابع عشر اهلجري ،وجتلى ذلك يف:
 تنو تآليفه يف التصوف. غزارة فهرسته البحر العميق برواية مواد التصوف ،ورواية الطرق وإسنادها. -التعريف ببعض شيوخه يف التصوف وإسناد بعض الطرق الصوفية إليهم.

 ختصيص باب من أبواب هذه الفهرسة (اخلامتة) بكتب أسانيد الطرق واخلرق،وأسانيده إليها.
نالحم هلل الذي به ترم الصالحات.
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الشرط الجزائي في الديون والبدائل الشرعية له
في التطبيقات المصرفية

د .أحم اللزار محم بشناق
اللامع :األسمرد :لمعموم اإلسالمي/ :ليريا

ممخص الرحث:
سلط هذا البحث الضوء على الشرط اجلزائي يف الديون من حيث مفهومه وحكمه والبدائل
الشرعية له يف التطبيقات املصرفية .فجاء هذا البحث ليبني آراء الفقهاء يف هذه املسألة ألمهيتها اليت
جتلت يف أمور:
 -0حداثة املسألة املطروقة .إذ مل تُطرق يف أبواب الفقه القدمي.
 -2استخدامها من قبل املصارف اإلسالمية كوسيلة ناجعة وفاعلة يف محل املدين على
الوفاء بالتزامه .رغم ما أثري حوهلا من شبهات.
وأستطيع القول أن ما أضافه هذا البحث  -على الرغم من أن هذه املسألة قد حبث فيها بعض
العلماء املعاصرين ،كما سيتبني من خالل البحث – ف هذه المسأل :هو:
-0

تحردر آراء العمماء ف هذه المسأل:؛ ألن عدم الدقة يف فهم آرائهم ،أدى إىل

نسبة أقوال إىل علماء مل يقولوا هبا؛ فاستدعى األمر حتريرها بشكل جيد وتفصيلها إىل مسائل
وصور جزئية ،ليستبني القارئ الرأي الدقيق لكل عامل.
-2

تفصيل المسأل :بشتل دقيق؛ لرميز املسألة موضو البحث بالدقة العالية .فمع أهنا

مسألة واحدة من حيث الشكل إال أن املتأمل فيها سيكتشف أن حتتها صور جزئية ختتلف كل
منها عن األخرى ،شكال ومضمونا .فيختلف احلكم تبعا لذلك.
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وخيلص البحث إىل أمرين:
 -0أن حكم الشرط اجلزائي املقرتن بعقد الدين – بكافة صور الدين -والذي اقتضى دفع مبلج
من املال زيادة على أصل الدين لعدم وفاء املدين بالتزامه حرام؛ ألنه من قبيل ربا النسيئة احملرم.
 -2أن هناك من البدائل الشرعية واملؤيدات الشرعية اليت ميكن أن تفي بالررض مكافئة لقوة
الشرط اجلزائي وسهولته ،مثل :الرهن والكفالة ،والعقوبات التعزيرية حلمل املدين على الوفاء
بالتزامه.
كممات مفراحي::
الشرط اللعم  :هو ما كان مصدره إرادة الشخص ،بأن جيعل عقده أو التزامه معلقا عليه
ومرتبطا به ،حبيث إذا وجد الشرط ُوِج َد ذلك العقد أو ذلك االلتزام ،وإن مل يتحقق ذلك الشرط ،فال
يتحقق املشروط ،فيكون املشروط مرتبطا به وجودا وعدما.
الشرط الرقيي ي :هو التزام وارد يف التصرف القويل عند تكوينه ،زائد عن أصل مقتضاه شرعا.
الالرزام :هو كل تصرف يتضمن إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إهناءه سواء أكان صادرا من
شخص واحد كالوقف واإلبراء ،أم من شخصني كالبيع واإلجارة.
ال دن :وهو ما يثبت يف الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته
الشرط اللزائ  :اتفاق بني العاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو
امللتَـَزم له إذا مل ينفذ امللتزم أو املدين التزامه أو تأخر يف تنفيذه
الشرط اللزائ ف ال دون :هو اتفاق بني املتعاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي
يستحقه الدائن أو امللتَـَزم له إذا مل ينفذ امللتزم أو املدين التزامه أو تأخر يف تنفيذه فيما يتعلق مبعاملة
القرض أو الدين.
ربا النسيئ ::الزيادة املشروطة اليت يأخذها الدائن من املدين نظري التأجيل
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Abstract
The Punitive Condition and its Alternative Rules in Banking
Applications
This research highlights the punitive condition in terms of its concept
and regulation and the alternative rules in banking applications. The
research aims at identifying the scholars’ opinions concerning this subject
because of its importance which is manifested in the following points:

1. The modernity of the subject under discussion which hasn’t been
approached in the old aspects of jurisprudence;
2. Its usage by the Islamic banks (despite the suspicions raised about
it) as effective and efficient means in getting the borrower to
fulfill his obligations.
The present research comes to add – despite the fact that it has already
been discussed by contemporary scholars, as it will be shown in the
research - on this subject the following:
1. Re-editing the scholars opinions because of the lack of precision in
understanding their views which led to the attribution of the unsaid
statements to scholars, a fact that called to re-edit them in a correct
way and to customize them to specific topics and forms in order to
show the readers the accurate views of each scholar.
2. To crystalize the topic in an accurate way in order to fully purify
the subject.
Although the subject seems to encompass a single matter, however,
the person who meditates upon it will discover several issues which
differ in terms of form and substance, hence, changing the rule.
The research concludes two things:
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1.The rule of the punitive condition –which means getting an extra
amount of money on the origin of debt – is forbidden regardless of the
type of the loan because it is a kind of “ribā an-nasīah” (the delay
usury);
2.There are alternative legislations and indications from Islamic law
(Sharia’ a) that can replace the punitive condition such as mortgage
and warranty in addition to the

punitive penalties to force the

borrower to fulfill his commitments.
Keywords:
 Created condition based on a cause which comes from a person’s
will meaning that the fulfillment of the contract is linked to the
implementation of the condition;
 Conventional condition – a commitment that arises from the verbal
behavior;
 Liability - every action that gives, removes, modifies or cancels the
rights regardless of the fact that it was initiated by one person such as
suspension and exoneration or by two people such as sale or leasing;
 Loan – the amount of money which is under the borrower’s liability;
 Punitive condition – the agreement between two contracting parties
which is a basic agreement to indemnify the lender in the case of nonfulfillment of the contact from the part of the borrower.
 Punitive condition in loan - the agreement between two contracting
parties which is a basic agreement to indemnify the lender in the case
of non-fulfillment of the contact from the part of the borrower with
respect to the treatment of the loan.
 Delay usury “ribā an-nasīah” – the interest that the lender takes from
the borrower as a result of the delayed payment.
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المق م: :

ملــا كــان العمــل بكافــة أشــكاله والتجــارة بشــكل خــاص عصــب احليــاة ،كــان ال بــد مــن وضــع ض ـوابط
وقيود لتسري احلركة التجارية سريا صحيحا مـن الناحيـة الشـرعية مـن جهـة ،و لضـمان تنفيـذ االلتـزام والوفـاء
به شكال ومضمونا من جهة أخرى؛ وقد برز حديثا مـن هـذه الضـوابط والقيـود لضـمان التنفيـذ والوفـاء مـا
يُسمى بالشرط اجلزائي.

وقد سلط هذا البحث الضوء على الشرط اجلزائي يف الديون من حيث مفهومه وحكمه والبدائل
الشرعية له يف التطبيقات املصرفية املعاصرة .فجاء هذا البحث ليبني آراء الفقهاء يف هذه املسألة ألمهيتها
اليت جتلت يف أمور:
 -3حداثة املسألة املطروقة .إذ مل تُطرق يف أبواب الفقه القدمي.
 -1استخدامها من قبل املصارف اإلسالمية كوسيلة ناجعة وفاعلة يف محل املدين على الوفاء
بالتزامه .رغم ما أثري حوهلا من شبهات.
وأستطيع القول أن ما أضافه هذا البحث  -على الرغم من أن هذه املسألة قد حبث فيها بعض
العلماء املعاصرين ،كما سيتبني من خالل البحث – يف هذه املسألة هو:
 -3حترير آراء العلماء يف هذه املسألة؛ أل ّن عدم الدقة يف فهم آرائهم ،أدى إىل نسبة أقوال إىل
علماء مل يقولوا هبا.

 -1تفصيل املسألة بشكل دقيق؛ لتميز املسألة موضو البحث بالدقة العالية .فمع أهنا مسألة
واحدة من حيث الشكل إال أن املتأمل فيها سيكتشف أن حتتها صورا جزئية ختتلف كل منها عن
األخرى ،شكال ومضمونا .فيختلف احلكم تبعا لذلك.
ولقد اتبعت يف حبثي املنهج االستقرائي واملنهج االستداليل ،وذلك حلصر آراء العلماء يف املسألة ،
ومن مث مقارنتها والرتجيح بني اآلراء ما أمكن  ،مدعما كل ذلك بأدلته .
ورمستها يف مقدمة ومبحثني وخامتة جتلت فيها أهم النتائج والتوصيات .أما املبحثني:
األول :يف مفهوم الشرط اجلزائي وحقيقته .والثاين :احملور الثاين :املوقف الفقهي من الشرط اجلزائي
يف الديون.
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المحور األنل:
الشرط اللزائ  :مفهومه نحقيقره
أنلاً :مفهومه:
 .0الشرط:
لرـ ـ ــة :له عدة معان يف اللرة ،منها :إِلز ُام الشيء والتزامه ف ــي البيع وحنوه(.)0
ِ
وجود وال عدم لذاته(.)2
يلزم من وجوده ٌ
العدم وال ُ
اصطالحا :هو ما يلزم من عدمه ُ

وهذا املعىن للشرط إمنا هو عند األصوليني ،والذي يقتضي من املكلف وجوب اخلضو واالنقياد
له؛ لتصح منه األعمال والعبادات .وليس هو املراد هنا ،بل الشرط الذي يدور حوله البحث هنا هو ما
كان من صنيع اإلنسان بإرادته ،برية حتقيق مصلحة له .أي :جعل الشيء قيدا يف شيء .كشراء الدابة
بشرط كوهنا حامال وحنو ذلك(.)3
 .2اجلزاء :املكافأَة على الشيء( .)1واجلزاء ما فيه الكفاية من املقابلة :إن خريا فخري وإن شرا
ُ
فشر(.)2

والذي سيتبني من مفهوم الشرط اجلزائي أن املراد باجلزاء هنا هو اجلانب السليب ،أي :جانب
العقاب دون الثواب ،إذ الشرط اجلزائي ال يكون إال هبذا املعىن.
 .3الدَّيْن والقرض:

ِ ()6
ين
ين(.)7
د
حاضر
غري
شيء
كل
و
.
ُّ
الدَّيْن لرة .. :وقد َدانَه أَقْـَر َ
َ
ضه فهو َمد ٌ
ٌ

) -(0ينظر :ابن منظور :لسان العرب ،ط ،0دار صادر ،بريوت .مادة (ش ر ط).
) -(2ينظر :القرايف :الفروق  :عامل الكتب ،بريوت( ،د ت).231 /0 .
) -(3ينظر :ابن النجار :شرح الكوكب املنري ،حتقيق :حممد الزحيلي ونزيه محاد ،ط  .2مكتبة العبيكان ،الرياض،
0997م.123/0 ،
) -(1ينظر :ابن منظور :لسان العرب مادة (ج ز ى).
) -(2ينظر :األصفهاين :مفردات غريب القرآن ،حتقيق :صفوان الداودي ،ط  ،0دار القلم-الدار الشامية ،دمشق-
بريوت0102 ،هـ .ص .93
) -(6ينظر :الرازي :خمتار الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت0992 ،م ص .90
) -(7ينظر :ابن منظور :لسان العرب مادة (د ي ن).
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اصطالحا :هو ما يثبت يف الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته"(.)0

أما القرض لرة :ما تعطيه من املال لتقضاه(.)2
واصطالحا :ما يدفع إىل اإلنسان من املال بشرط رد بدله(.)3
مفهوم الشرط اجلزائي كمصطلح:
هو مصطلح قا نوين معاصر ،مل يستخدمه السابقون ،وهذا ال يعين عدم معرفتهم مبضمونه ،بل

يقصد بذلك أنّه مل يُستخدم عندهم كلفظ أما كمدلول ومفهوم فهو معروف عندهم(.)1
فهو :اتفاق بني العاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو امللتَـَزم له إذا مل
ينفذ امللتزم أو املدين التزامه أو تأخر يف تنفيذه( .)2هذا بشكل عام ،أما الشرط اجلزائي يف الديون فهو:
اتفاق بني املتعاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو امللتَـَزم له إذا مل ينفذ
امللتزم أو املدين التزامه أو تأخر يف تنفيذه فيما يتعلق مبعاملة القرض أو الدين.
وصورته :أن يشرتط الدائن على املدين مبلرا من املال زائدا عن أصل الدين ،حال إخالل املدين
بالوفاء بالتزامه .ويقصد ب اإلخالل يف االلتزام :تأخر املدين بالوفاء أو امتنع عن الوفاء وتنفيذ االلتزام
ٍ
لسبب أو آلخر.

ثايياً :حقيقره نمتايره من العق :

حقيقة الشرط اجلزائي تتوقف على معرفة طبيعة شروط العقد ،فقد قسم العلماء شروط العقد
باعتبارات كثرية؛ منها باعتبار مصدرها ،وهي قسمان(:)6

) -(0ينظر :نزيه محاد :معجم املصطلحات املالية واالقتصادية  ،دار القلم  ،سوريا-دمشق .ط 2111 ،0م ص .211
بتصرف.
) -(2ينظر :الرازي  :خمتار الصحاح ص .220
) -(3ينظر :مفردات غريب القرآن ص .111
) -(1ينظر :نزيه محاد معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لرة الفقهاء ص .227 :وحممد عثمان شبري وآخرون
حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة ، ،دار النفائس ،عمان ،ط 00991م.121 /2 .
) -(2ينظر :نزيه محاد معجم املصطلحات املالية واالقتصادية ص  .227لالستزادة يف معاين الشرط اجلزائي؛ ينظر:
حممد بن عبد العزيز بن سعد اليمين "الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة " دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،ط،0
2116م ،ص .73-61
) -(6ينظر :عبد الكرمي زيدان ،الوجيز يف أصول الفقه ،مؤسسة قرطبة ،برداد0976،م .ص .60-61:وهبة الزحيلي
أصول الفقه اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشق ،ط0916 ،0م.010/0 .
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األول الشرط احلقيق ـ ـ ـ ـ ــي أو الشرعـ ـ ـ ـ ــي :و هو ما يتوقف علي ـ ـ ـ ــه وجود الش ـ ـ ـ ـ ــيء بـحكـ ــم الشر (.)0

()3

ف ـ ـ ــهو ما كان مصـدره الشر  ،وهـو أح ـد مكونات العق ـ ـ ــد ،ك ـ ـ ــشروط االنعقاد( )2وشروط الصحـ ـ ـ ـ ـ ــة
()2
()1
نص الشر على حتمية توافرها يف تكوين
وشروط النفـ ـ ـ ــاذ وشروط اللزوم  ،فإ ّن هذه شرائط شرعيةّ ،
العقد.
والقصد من هذه الشروط يف اجلملة منع وقو املنازعات بني الناس ،ومحاية مصاحل العاقدين ،ونفي
الررر (أي االحتمال) والبعد عن املخاطر بسبب اجلهالة(.)6
الثاين الشرط اجلعلي :هو ما كان مصدره إرادة الشخص ،بأن جيعل عقده أو التزامه معلقا عليه
ومرتبطا به ،حبيث إذا وجد الشرط ُوِج َد ذلك العقد أو ذلك االلتزام ،وإن مل يتحقق ذلك الشرط ،فال

يتحقق املشروط ،فيكون املشروط مرتبطا به وجودا وعدما(.)7
فالشرط اجلعلي ليس من بنية العقد أو أحد مكوناته ،غري أنه يشرتطه أحد العاقدين على اآلخر؛
ليحقق مصلحة له(.)1
فاشرتاط مؤسسة معينة على مقاول بتوريد سلعة معينة بتاريخ معني وإال ترتب عليه غرامة معينة،
يُع ّد من قبيل الشرط اجلعلي الذي جعله أحد العاقدين ليحقق مصلحة له  ....اخل.
واملتأمل يف مفهوم الشرط اجلزائي –املتقدم ذكره -يلحظ أنه من قسم الشروط اجلعلية املقرتنة
بالعقد ،ألنه ناشئ عن إرادة العاقدين أو أحدمها ومل يفرضه الشار احلكيم.
غري أن الشروط اجلعلية أو املقرتنة بالعقد أنوا ثالثة ،البد من بياهنا حلصر األوصاف اليت تنطبق
على الشرط اجلزائي –موضو البحث -بررض إسقاط احلكم الشرعي املناسب له.
) -(0ينظر :املوسوعة الفقهية الكويتية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت ط 0917 ،2م.312/1 .
) -(2وهي :ما يشرتط حتققه جلعل العقد يف ذاته منعقدا شرعا وإال كان باطال .ينظر :وهبة الزحيلي :الفقه اإلسالمي
وأدلته ،دار الفكر ،دمشق ،ط.211/1 ،1
) -(3وهي :ما يشرتط شرعا لرتتيب آثار العقد ،فإن فقدت كان العقد فاسدا ،أي خمتال اختالال يف ناحية فرعية متممة
غري أساسية ،مع كونه منعقدا موجودا يف حد ذاته .ينظر :املصدر السابق نفسه .212/1
) -(1وهي :الشروط اليت يتوقف على توافرها ترتب آثار العقد عليه بالفعل .ينظر :اجلليدي :أحكام األسرة يف الزواج
والطالق وآثارمها دراسة فقهية مقارنة .مطابع اخلمس ،اخلمس ،ط2101 ،2م.032/0 .
) -(2وهي :الشروط اليت إذا وجدت يف العقد مل يكن ألحد العاقدين وال لرريمها حق فسخه أو االعرتاض عليه .ينظر:
اجلليدي أحكام األسرة .031/0.واملوسوعة الفقهية الكويتية .00/9
) -(6ينظر :الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلته211/1 .
) -(7ينظر :نزيه محاد معجم املصطلحات املالية واالقتصادية .ص.227 :
) -(1ينظر :اجلليدي أحكام األسرة.011/0 .
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أقسام الشروط اجلعلية:

 .0الشرط التعليقي ،وهو :ربط حصول مضمون مجلة ،حبصول مضمون مجلة أخرى( .)0أو هو:
ربط حصول أمر حبصول أمر آخر(.)2
 .2الشرط اإلضايف ،وهو :إرجاء أثر التصرف املنعقد إىل زمن مستقبل معني(.)3
 .3الشرط التقييدي ،هو :التزام وارد يف التصرف القويل عند تكوينه ،زائد عن أصل مقتضاه
شرعا( .)1وهو حمل البحث هذا.

حقيق :الشرط اللزائ :

بالنظر إىل مفهوم الشرط اجلزائي نرى:

 -0املطابقة الواضحة بينه وبني الشرط التقييدي ،فهو ليس شرطا تعليقيا وليس شرطا إضافيا.
 -2أما كونه ليس شرطا تعليقيا؛ ألن التعليق ترتب أمر مل يوجد على أمر قد يوجد يف املستقبل،
يف حني أن الشرط التقييدي التزام أمر مل يوجد بعد ألمر وجد (.)2
 -3فالشرط التعليقي ال يُوجب تكليفا زائدا عن مقتضى التصرف ،وإمنا هو شرط يفيد ربط
حصول أمر حبصول أمر آخر ،كالمها غري موجود يف احلال( ،)6ويكون األمر املعلق عليه ميكن التحقق،
أي :ميكن الوجود(.)7

) -(0ينظر :ابن جنيم :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،ط .2/1 .2والدريين :حبوث
مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 00991م.102/2 .
) -(2ينظر :مصطفى الزرقا :املدخل الفقهي العام ،دار القلم ،دمشق ،ط0991 ،0م.273/0 .
) -(3ينظر :الدريين :حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله .102/2الزحيلي :أصول الفقه اإلسالمي .012/0
) -(1ينظر :الدريين حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله .101/2
) -(2ينظر:احلموي :غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر،دار الكتب العلمية،بريوت،ط0،0912م.10/1 ،
) -(6ينظر :الدريين :حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله.102/2 .
)-(7ينظر :ابن جنيم األشباه والنظائر ،وضع حواشيه وخرج أحاديثه :الشيخ زكريا عمريات ،ط ،0دار الكتب العلمية،
بريوت0999 ،م .ص .301
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ومن جهة أخرى فإن الشرط التعليقي يتحكم يف أصل إنشاء العقد ،فال ينشأ دون حتقق الشرط.

فقد نصوا على أن "املعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط"( ،)0وال يتحكم بأثره .أما الشرط التقييدي
فال يتحكم بأصل العقد ولكن يتحكم بآثاره(.)2
وهو أيضا ليس إضافيا ،ألن الشرط اإلضايف يقتضي إضافة العقد برمته إىل زمن قادم ،متحقق
القدوم ال على خطر القدوم ،فإن قال له :أجرتك داري مطلع الشهر القادم ،فإن مطلع الشهر ليس
موعدا على خطر الوجود ،بل هو متحقق.
يف حني أن الشرط التقييدي –كما أسلفنا -ال يؤثر يف نشوء العقد وإمنا يف أثاره ،فالعقد مع الشرط
التقييدي ناشئ مستمر ،وإمنا يظهر أثر التقيد يف أثر العقد ال يف نشوئه.
وعليه؛ فحقيقة الشرط اجلزائي تتجلى يف اآليت:
الشرط اجلزائي هو شرط زائد على أصل العقد ،اشرتطه أحد العاقدين لتحقيق مصلحة .فهو شرط
جعلي تقييدي ،أي :هو :التزام وارد يف التصرف القويل عند تكوينه ،زائد عن أصل مقتضاه شرعا(.)3
كما قدمنا قبل قليل.
نظرة يف هذا التعريف:
 -0أنه التزام :أي :الزام الشخص نفسه ما مل يكن الزما له ،وهو هبذا املعىن شامل للبيع،
واالجارة ،والنكاح ،والطالق ،وسائر العقود .وأما االلتزام يف عرف الفقهاء فهو :الزام الشخص
نفسه شيئا من املعروف مطلقا أو معلقا على شيء(.)1
أو :هو كل تصرف يتضمن إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إهناءه سواء أكان صادرا من شخص

واحد كالوقف واإلبراء والطالق على غري مال ،أم من شخصني كالبيع واإلجارة والطالق على مال (.)2

) -(0ينظر :البخاري كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،حتقيق :عبد اهلل حممود حممد عمر ،ط ،0دار الكتب
العلمية ،بريوت0997 .م.232/0 .
) -(2ينظر :جواد حبر ،نظرية الشرط اجلزائي بني الفقه والقانون ،رسالة ماجستري يف القضاء الشرعي قدمت يف جامعة
اخلليل 2119م .ص  ،62نقله عن كتاب إرشاد األنام إىل معرفة األحكام للحفناوي.
) -(3ينظر :الدريين :حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله .101/2
) -(1ينظر :احلطاب :حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،حتقيق :عبد السالم الشريف .دار الررب اإلسالمي ،تونس،
ط ،0سنة 0911م .ص .61
) -(2ينظر :الزحيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته .136/1
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واملعىن الثاين لاللتزام والذي أخذ الصياغة القانونية هو أقرب وأوضح ملا حنن بصدده يف هذا
املوضو  ،فهو الزام الشخص نفسه ألمر ليس الزما عليه ابتداء ،وهذا فيه داللة واضحة على أنه زائد
عن أصل العقد.
 -2أنه تصرف :والتصرف هو :كل ما يصدر عن الشخص بإرادته ويرتب الشار عليه
نتائج حقوقية(.)0

ثالثاً -خصائص الشرط اللزائ نأهمير ـ ـ ــه:

 .0خصائصه :من خالل ما تقدم ميكن تلخيص خصائص الشرط اجلزائي باآليت:
أ -أنه تصرف قويل عقدي (اتفاق بني الدائن واملدين) يف نفس العقد أو يف عقد الحق – قبل
حصول اإلخالل -على أن يدفع املدين للدائن مبلرا من املال متفق عليه مسبقا؛ حال إخالله بالتزامه
سواء تأخر يف السداد أم امتنع عن السداد.
ب -أنه ليس هناك تناغم بني قيمة اجلزاء (التعويض) والضرر الذي حلق الدائن جراء اإلخالل
بااللتزام ،فالدائن يستحق قيمة التعويض سواء ترتب على اإلخالل ضرر أو مل يرتتب من جهة ومن جهة
أخرى يف حال ترتب الضرر فقد تكون قيمة التعويض أكرب أو تساوي أو أقل من قيمة الضرر املرتتب،
لذا ُو ِصف هذا التعويض (املبلج املايل اجلزائي) باجلزايف.
ج -الشرط اجلزائي :إلزام تبعي أي أنه يربم لضمان تنفيذ االلتزام األصلي ،فوجوده يفرتض وجود
التزام أصلي صحيح ،ويقع تابعا له ،فإذا بطل االلتزام األصلي أو سقط بطل الشرط اجلزائي ،والعكس
ليس صحيحا ،إذ بطالن الشرط اجلزائي ال يرتتب عليه بطالن العقد األصلي(.)2
 .2أمهيته :تكمن أمهية الشرط اجلزائي يف اآليت(:)3
أ -ضمان تنفيذ العقد وعدم اإلخالل مبوجبه ،فإن وجود الشرط اجلزائي حيمل املدين على عدم
التهاون بالعقد وآثاره.
) -(0ينظر :عبد الكرمي زيدان :املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية،دار عمر بن اخلطاب،اإلسكندرية0969،م.
ص.216-212
)(2
الص َـوا :الشرط اجلزائي يف الديون دراسة فقهية مقارنة ،حبث قدعم يف مؤمتر" :دور
 ينظر :أ.علي حممد احلسني َاملؤسسات املصرفية اإلسالمية يف االستثمار والتنمية" ُعقد يف جامعة الشارقة ،يف الفرتة ما بني ( )9-7من شهر أيار
عام 2112م.
) -(3ينظر :حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة ،حممد عثمان شبري وآخرون.127/2 ،
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ب -جتنب املتعاقدين اللجوء إىل القضاء ،وما فيه من إجراءات قضائية طويلة ومصاريف باهظة.
ج -إعفاء الدائن من عبء إثبات الضرر الذي يصيبه عند إخالل املدين بالتزامه.

رابعاً -تاردخ الشرط اللزائ ف الفقه اإلسالم :

لقد تباينت آراء الفقهاء يف مسألة اجلذور التارخيية للشرط اجلزائي ،فهل عرفه الفقه اإلسالمي قدميا
أم مل يعرفه؟ للعلماء يف هذا األمر قوالن ،على النحو اآليت:
 -0ذهب فريق من العلماء إىل القول بأن مصطلح الشرط اجلزائي مصطلح معاصر ،مل يستخدمه
السابقون ،وهذا ال يعين عدم معرفتهم به ،بل يقصد بذلك أنّه مل يُستخدم عندهم كلفظ ،أما كمدلول

ومفهوم فهو معروف عندهم(.)0

 -2ذهب البعض إىل نفي معرفة الفقه اإلسالمي بالشرط اجلزائي مطلقا (امسا ومدلوال) وما ذُكر من

مسائل شبيهة يف هذا الباب فهي ال متت للشرط اجلزائي بصلة(.)2

وأرى أن ال قيمة تذكر للتأكد من صدقية أحد الرأيني ،فسواء كان هذا أم ذاك ،فسيثبت احلكم
للشرط اجلزائي إما بالنص أو االجتهاد.

) -(0ينظر :معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لرة الفقهاء أ.نزيه محاد صحيفة .227 :وحبث :الشرط اجلزائي
للجنة الدائمة لإلفتاء والنشور يف جملة البحوث اإلسالمية ،العدد الثاين 0392ه ص 60وحممد عثمان شبري وآخرون
حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة.121/2 ، ،
) -(2وممن جزم هبذا الرأي الصديق حممد األمني الضرير ،أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية القانون ،جامعة اخلرطوم ،يف
حبث :الشرط اجلزائي ،املقدم للدورة الثانية عشرة جملمع الفقه اإلسالمي 0120ه .210/02 ،وحممد بن عبد العزيز
بن سعد اليمين يف الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة دراسة فقهية مقارنة ،ص .71
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المحور الثاي :
الموقف الفقه من الشرط اللزائ ف ال دون
احلكم على الشيء فر عن تصوره ،لذا ال بد من بيان الوصف الشرعي للشروط املقرتنة بالعقد حىت
يتسىن لنا وصف احلكم الشرعي للشرط اجلزائي ،وعليه ،فستكون خطوات البحث على النحو اآليت:

أنلاً -الرتييف الفقه لمشرط اللزائ :

مبا أن الشرط اجلزائي –على ما تقرر آنفا -هو شرط تقييدي اقرتن بالعقد ،فال بد من النظر إىل
طبيعة وحقيقة الشرط التقييدي املقرتن بالعقد وحتقيق مناطه ،برية وصف احلكم الشرعي له ،األمر الذي
يوصل إىل وصف احلكم الشرعي للشرط اجلزائي كأحد أشكاله.
واملتأمل لتلك الشروط جيدها إما صحيحة وإما باطلة ،فهي إما أن تكون قد اقرتنت بالعقد موافقة
ملقتضاه برية تأكيده مثال ،وإما أهنا جاءت منافية جلوهره.
وال خالف بني الفقهاء( )0يف أن ما جاء من الشروط موافقا ملقتضى العقد أنه جائز ،غري أنه ال
قيمة له يف الواقع ،فاشرتاط البائع على املشرتي أن يستخدم املشرتي البيت الذي اشرتاه من البائع هذا
شرط ليس له قيمة ،وكذا اشرتاط املرأة على الرجل أن يعاملها باحرتام أو أن ينفق عليها ،وهو شرط
نص عليه.
جائز غري أنه من الناحية العملية ليس له قيمة؛ ألن العقد بطبيعته ّ

وكذا ال خالف بني الفقهاء يف أن كل شرط اقرتن بالعقد وقد احتوى على ما خيالف مقتضى العقد
ويناقض مقصوده ،أنه شرط غري جائز ،بل باطل ويبطل العقد أيضا إن كان من عقود املعاوضات ،ألنه
"شرط يلري احلكم األصلي للعقد  ،أو ينسخ غايته النوعية االقتصادية أو االجتماعية اليت من أجلها

شر العقد سببا هلا ،فيصبح العقد صوريا"(.)2

)-(0ينظر :العيىن :البناية شرح اهلداية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2111 ،0م .011/1 ،ابن رشد احلفيد :بداية
اجملتهد دار احلديث -القاهرة ،الطبعة غري موجودة2111 ،م .079/3 ،والدسوقي :يف حاشيته على الشرح الكبري
للشيخ الدردير ،دار الفكر  .62 /3املاوردى :احلاوى الكبري ـ دار الفكر ـ بريوت ،الطبعة غري موجودة0993 ،م،
 691/2وما بعدها  .ابن تيمية :جممو الفتاوى .حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف ،املدينة النبوية0992 ،م  .316/29الدريين .حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله.102/2 ،
) -(2ينظر :ابن مازة :احمليط الربهاين يف الفقه النعماين،حتقيق :عبد الكرمي سامي اجلندي ،ط ،0دار الكتب العلمية،
بريوت2111 ،م .319/6 ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد  .079 /3النفراوي :الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد
القريواين ،دار الفكر0992 ،م .01/2،القفال :حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ،حتقيق :يا سني درادكة ،ط،0
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هذا القدر –باختصار -املتفق عليه بني أهل العلم ،والذي سينري الطريق أمام الباحث يف وصف
احلكم الشرعي للمسألة موضو البحث إن شاء اهلل.
نص من كتاب أو سنة أو إمجا ،
فأين موقع الشرط اجلزائي من هذه الضوابط ،أهو شرط جاء فيه ّ
أم هو من مقتضى العقد ومقصوده ،أم أنه ليس من مقتضى العقد غري أنه يالئمه أم.....اخل.
لإلجابة على مثل هذه التساؤالت يتطلب األمر الوقوف على صور الشرط اجلزائي ،وهو ما جاءت
به هذه الوريقات ،فقد جاءت لتلقي الضوء على صورة من صور الشرط اجلزائي ،وهي تلك الصورة
املتعلقة بالشرط اجلزائي املرتتب على اإلخالل بالوفاء فيما يتعلق بالدين املرتتب يف الذمة ،وحىت يستبني
األمر البد من بيان هذه الصورة وما يندرج حتتها من صور جزئية بقصد حتقيق مناطها إلسقاط الوصف
الشرعي املناسب لكل منها عليها.

ثايياً -صور الشرط اللزائ (:)0

ينص على أنّه :اتفاق بني العاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه
مبا أن الشرط اجلزائي ّ
الدائن أو امللتَـَزم له إذا مل ينفذ امللتزم أو املدين التزامه أو تأخر يف تنفيذه( .)2فإن الصور املندرجة حتته هي
على النحو اآليت:
 -0الصورة األوىل :اشرتاط دفع مبلج معني على التأخر عن املوعد احملدد لتنفيذ االلتزام.
 -2الصورة الثانية :اشرتاط حلول بقية األقساط حال أخل املدين بالتزامه بأي قسط.
مع املالحظ أنين سأقدم البحث يف الصورة الثانية على الرغم من أن التسلسل الطبيعي واملنطقي هو
ما ذكرته آنفا ،إال أن هناك مسوغات فنية محلتين على التبديل ،وهي:
 -0التناغم بني الصورة األوىل وما سيتبعه يف احملور الثالث؛ لذا اقتضى تأخريها.
 -2أن الصورة الثانية تكاد تكون موضع اتفاق بني أهل العلم ،يف حني أن الصورة األوىل متشعبة
وكثر الكالم فيها.
وعليه فسيصبح الرتتيب :
 -0الصورة األوىل :اشرتاط حلول بقية األقساط حال أخل املدين بالتزامه بأي قسط.
مكتبة الرسالة احلديثة ،عمان0911 ،م 026/1 .وما بعدها .ابن تيمية :جممو الفتاوى .316/29 .الدريين :حبوث
مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله.102/2 ،
) -(0ينظر :حممد عثمان شبري وآخرون حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة.121/2 ،
) -(2ينظر :نزيه محاد معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لرة الفقهاء ،ص .227
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الصورة الثانية :اشرتاط دفع مبلج معني على التأخر عن املوعد احملدد لتنفيذ االلتزام.

الصورة األنل  :حمول أجل باق األقساط حال الرأخر بالوفاء ف أي منها
لقد أورد أعالم الفقه هذه الصورة ،وبينوا وصفها الشرعي ،قال ابن قيم اجلوزية ":فإن خاف
حل
صاحب احلق أن ال يفي له من عليه بأدائه عند كل جنم كما أجله ،فاحليلة :أن يشرتط عليه أنه إن ّ
جنم ومل يؤده قسطه فجميع املال عليه حال .فإذا جنمه على هذا الشرط جاز ومتكن من مطالبته به حاال
ومنجما.)0( "..
ويف الدر املختار(" :)2عليه ألف مثن جعله ربه جنوما إن أخل بنجم حل الباقي فاألمر كما شرط
ملتقط وهي كثرية الوقو "
ويف درر احلكام شرح جملة األحكام(" :)3إذا كان إلنسان على آخر ألف مثن جعله أقساطا إن أخل
ِ
حتول باقي الدين معجال"
حل الباقي ،فاألمر كما اشرتط ،وعلى هذا إذا مل يف املدين بالشرط؛ ّ
بقسط ّ
ففي ضوء هذا الوصف والتحليل من األئمة األعالم ،يتبني أن املسألة يتنازعها أمور عدة ،جيب
أخذها بعني االعتبار حىت يتسىن للباحث وصف احلكم الشرعي بدقة ،وهذه األمور هي:
 -0أن املدين مل يقبل زيادة الثمن – يف بيع التقسيط -إال بتأجيل الثمن ،وكذا املدين الذي آثر
األخذ من فالن أو من املصرف الفالين عن فالن أو املصرف الفالين إال بررض احلصول على التأجيل
يف الوفاء ،وعليه ،فاآلجال أمست حقا للمدين .فكأنه شرط األجل لقبول شراء السلعة هبذا الثمن .وال
يقال إن هذا من باب ربا النسيئة املنصوص على حترميه حبجة أن فيه زيادة مشروطة بالزمن؛ فهذا قياس
ما الفارق قد أحبرت أقالم الفقهاء يف بيانه ووصفه والفرق بينه وبني ربا النسيئة ،وأبسط الفوارق أ ّن ربا
النسيئة زيادة مشروطة بالزمن .يف حني أن بيع التقسيط يكون فيه الثمن بأكثر من سعر النقد غري أن
الثمن مستقر بذمة املدين منذ نشأة العقد(.)1
) -(0ينظر:ابن القيم إعالم املوقعني،حتقيق:حممد إبراهيم،ط،0دار الكتب العلمية،يريوت0990،م.30/1 .
) -(2ينظر :احلصكفي:الدر املختار،دار الفكر ،بريوت ،ط0992 ،2م .233/1 ،وينظر :البحر الرائق .312/2
) -(3ينظر :علي حيدر درر احلكام شرح جملة األحكام ،حتقيق تعريب :احملامي فهمي احلسيين ،دار الكتب العلمية،
بريوت.097/0 ،
) -(1ينظر :عدنان سعد الدين بيع التقسيط وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستري ،إشراف :اسامة
احلموي ،جامعة دمشق ،سوريا-دمشق ،ص .221
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 -2أن شرط الدائن على املدين حلول باقي األقساط املرتتبة يف الذمة ،هو حق للدائن ،وهو شرط
غري منهي عنه؛ لعدم ورود النص بالنهي عنه ولعدم خمالفته للعقد وملضمونه ومقتضاه .فال ينطوي هذا
الشرط من الدائن على شيء من الرنب أو الررر أو الربا أو اجلهالة.
 -3وبالنظر يف األمر وما يتنازعه من حقوق ،يتبني أن املدين بقبوله لشرط الدائن يكون قد تنازل
عن حقه يف تأجيل الثمن.
قال ابن حزم" :فلو تراضيا على تعجيل الدَّيْ ِن أو بعضه قبل حلول أجله ،أو على تأخريه بعد
حلول أجله ،أو بعضه؛ جاز كل ذلك"(.)0
ويف ضوء ذلك ،أي ويف ضوء وجود الرتاضي من كال الطرفني على هذا الشرط وبتنازل املدين عن
نص جملس جممع الفقه
حقه يف التأخري ،وأن ما اشرتطه الدائن ال يعرتيه الربا أو شبهته ،وقد ّ
اإلسالمي( )2على جواز هذا الشرط وصحته ،وأنه جيب الوفاء به .وقد أخذ هبذا الرأي كل من :الشيخ

عبد اهلل بن بيه( ،)3وحممد عثمان شبري( ،)1وحممد بن سعيد اليمين( .)2ولكن وفق القيود اآلتية:
 -0أن يكون املدين موسرا مماطال؛ فإن كان معسرا ،فقد قال تعاىلَ  :وإِ ْن َكا َن ذُو عُ ْسَرٍة فَـنَ ِظَرةٌ
إِ َىل َمْي َسَرٍة . )6(قال ابن رشد اجلد" :املطالبة بالدين إمنا جتب مع القدرة على األداء ،فإذا ثبت
اإلعسار،ف ال سبيل إىل املطالبة ،وال إىل احلبس بالدين ألن اخلطاب مرتفع عنه إىل أن يوسر"(.)7
وقد أصدر جملس جممع الفقه اإلسالمي

()1

القرار التايل " :جيوز اتفاق املتداينني على حلول سائر

األقساط عند امتنا املدين عن وفاء أي قسط من األقساط املستحقة عليه ،ما مل يكن معسرا".
 -2أن حيط الدائن قيمة أرباح األقساط املتبقية؛ ألن املدين ما رضي هبذه األرباح يف ذمته للدائن
إال مقابل األجل ،فلما فات األجل فات حق الدائن يف تلك األرباح.
) -(0ينظر :ابن حزم احمللى باآلثار .323/6
)-(2يف دورة مؤمتره السادس جبدة آذار0991م القرار رقم /2/23جاء فيه" :جيوز شرعا أن يشرتط البائع باألجل حلول
األقساط قبل مواعيدها عند تأخر املدين عن أداء بعضها ،مادام املدين قد رضي هبذا الشرط عند التعاقد".
) -(3يف حبثه املنشور على موقعه على الشبكة العاملية"اإلنرتنت".
) -(1ينظر :حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة ،حممد عثمان شبري وآخرون.176 /2 ،
) -(2يف كتابه الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة دراسة فقهية مقارنة ،ص .301-307
)[-(6البقرة]211 :
) -(7يف :املقدمات املمهدات .316/2
)-(1املنعقد يف دورة املؤمتر السابع جبدة ،ذو القعدة 0102هـ .القرار رقم  7 / 2 / 66بشأن البيع بالتقسط.

236

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

قال ابن عابدين ..." :ووجهه :أن الربح يف مقابلة األجل ،ألن األجل وإن مل يكن ماال وال يقابله
شيء من الثمن؛ لكن اعتربوه ماال يف املراحبة إذا ذكر األجل مبقابلة زيادة الثمن ،فلو أخذ كل الثمن قبل
احللول؛ كان أخذه بال عوض ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم"(.)0
وقد أصدر جملس جممع الفقه اإلسالمي( )2القرار التايل " :إذا اعترب الدين حاال ملوت املدين ،أو
إفالسه ،أو مماطلته ،فيجوز يف مجيع هذه احلاالت احلط منه للتعجيل بالرتاضي".

الصورة الثايي ::دفع مرمغ معين عم الرأخر عن الموع المح د لرنفيذ الالرزام
وتتجلى هذه الصورة يف عقد الدين أو يف عقد بيع األجل .كأن يتفق العاقدان يف عقد الدين –
وقبل حصول اإلخالل  -على أن يدفع املدين مبلرا معني حال إخالله بالوفاء بالتزامه ،على النحو
اآليت:
 -0التأخر أو االمتنا عن الوفاء يف عقد الدين:
فإذا كان العقد بني الدائن واملدين عقد قرض ،يتم تسديده دفعة واحدة أم على دفعات ،فإن
اإلخالل به يكون بتأخر املدين عن الوفاء زمنيا ،بأن كان املوعد –على سبيل املثال -األول من احملرم،
فلم يُوفه يف ذلك اليوم.
 -2عدم االلتزام  -التأخر أو االمتنا  -يف عقود بيع اآلجال:
وهو البيع الذي يكون فيـه أحد العوضني مؤجـال كالسلم وبيع النسيئة وبيع التقسيط؛ سواء أكان
الثمن يف هذا البيع مساويا لثمن النقد أم زائدا عليه .وكذا عقد االستصنا  .والتوريد(.)3
وصورة اإلخالل هنا وعدم االلتزام تكمن فيما إذا تأخر امل ْسلِ ُم يف تعجيل الثمن للمسلم إليه(،)1
ُ
كأن أعطاه جزءا من الثمن على أن يوفيه الباقي أو مل يعطه شيئا على أن يوفيه الثمن .ومن مث تأخر عن
املوعد املضروب؛ أو تأخر املدين يف بيع النسيئة أو البيع املؤجل ،أو تأخر املستصنع يف دفع الثمن.
) -(0ينظر :حاشية رد املختار على الدر املختار .دار الفكر للطباعة والنشر ،بريوت2111 ،م.727/6 .
) -(2املنعقد يف دورة املؤمتر السابع جبدة من  02 – 7ذي القعدة  0102هـ 01 –9 ،مايو 0992م القرار رقم / 66
 7 / 2بشأن البيع بالتقسيط.
) -(3عقد ال توريد هو" :عبارة عن اتفاقية بني اجلهة املشرتية واجلهة البائعة  ،على أن اجلهة البائعة تورد إىل اجلهة املشرتية
سلعا أو مواد حمددة األوصاف يف تواريخ مستقبلة معينة لقاء مثن معلوم متفق عليه بني الفريقني" .ينظر :القاضي حممد
تقي العثماين ،حبث بعنوان  :عقد التوريد واملناقصة قدم إىل جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية عشرة 2111م،
اجمللد الثاين .ص .303
) -(1مع التأكيد أن العقد سيبطل على رأي اجلمهور من جهة أن من شروط عقد السلم تعجيل الثمن ،أي :أن يتم
دفع الثمن يف جملس العقد ،وعلى رأي السادة املالكية الذين أجازوا التأخر اخلفيف كاليوم واليومني والثالثة.
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الرتييف الفقه لهذه الصورة ،نالوصف الشرع المناسب لها
هذه الصورة تنقسم إىل صورتني جزئيتني ،عدم التميز بينهما أدى ببعض الباحثني إىل اخللط يف أراء
الفقهاء ونسبة قول هلذا العامل أو ذاك وهو مل يقله ،على ما سيأيت يف احملور الثالث من هذا البحث.
إ ّن املتتبع آلراء الفقهاء يف هذه الصورة سيجد أن العلماء قسموها إىل صورتني جزئيتني مها:

 وقد استدل احلنفية والشافعية واحلنابلة ،باآليت:أ -أ ّن السلم فيه دين ،واالفرتاق قبل قبض رأس املال يكون افرتاقا عن دين بدين ،وهو منهي ملا روى أن رسول اهلل
 هنى عن بيع الكالئ بالكالئ[ .أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني يف كتاب البيو حديث رقم ()2310
 ، 62/2وقال عنه :صحيح على شرط مسلم ،ووافقه عليه الذهيب .والبيهقي يف السنن الكربى كتاب البيو باب ما جاء
يف النهي عن بيع الدين بالدين ،حديث رقم ( )01236ج.]171/2 :
ب -قول النيب " :من أسلف فليسلف يف كيل معلوم" .فأمر بسلف املال منه ،وذلك يقتضي التعجيل؛ وألن اسم
السلم مشتق من إسالم املال وهو تعجيله ،فلو جاز تأخريه عن اجمللس لسلب معىن االسم[ .احلديث :أخرجه اإلمام
البخاري يف صحيحه – بنحوه – كتاب السلم باب السلم يف وزن معلوم حديث رقم ( )2211ج .12/3:واإلمام
مسلم يف صحيحه يف كتاب املساقاة باب السلم حديث رقم ( )0611ج.]0226/3:
ج -أ ّن السلم فيه غرر من األساس ،واغتفر للحاجة ،فلو جاز تأخري قبض رأس املال عن جملس العقد لزاد الررر فيه،
مما يؤدي إىل بطالنه.
ينظر هذا الرأي ودليله يف  :بدائع الصنائع .3020/7احلاوي الكبري للماوردي  .22/7املرين البن قدامة
.331/1
فصل ذلك ابن رشد اجلد حيث قال" :وتأخريه
فجوزوا تأخري رأس املال ملدة ثالثة أيام ،وقد َّ
 أما السادة املالكية َّثالثة أيام فما دوهنا بشرط جائز  ....وأما تأخريه فوق الثالث بشرط فذلك ال جيوز باتفاق كان رأس املال عينا أو
عرضا ."..ينظر :ابن رشد اجلد ،املقدمات املمهدات ،حتقيق سعيد أمحد أعراب – دار الررب اإلسالمي -ط
00911م.21/2 .
واستدلوا لذلك باآليت:
أ -أ ّن عقد السلم عقد معاوضة ،فال خيرج بتأخري رأس املال عن جملس العقد عن أن يكون سلما فأشبه التأخري
للتشاغل بالقبض.
ب -خفة اليوم واليومني؛ ألن ما قارب الشيء يُعطى حكمه.
ينظر :اإلشراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب .حتقيق احلبيب بن طاهر -دار ابن حزم ط
00999م .261/2 .الشرح الكبري حباشية الدسوقي للدردير 092/3
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الصورة اجلزئية األوىل :اشرتاط شرط جزائي حال عدم وفاء بالتزامه ولو كان معسرا ولو مل يُلحق
ضررا بالدائن.
الصورة اجلزئية الثانية :اشرتاط شرط جزائي حال إخالل املدين بالتزامه شريطة أن يكون موسرا
مماطال أحلق ضررا بالدائن.
وبناء عليه؛ ففي ضوء هذا ميكن دراسة آراء الفقهاء على النحو اآليت:

الصورة اللزئي :األنل  :اشرراط شرط جزائ حال ع م نفاء الم دن بالرزامه نلو كان
معسراً نلو لم دُمحق ضرراً بال ائن

مل ختتلف كلمة الفقهاء يف أن الشرط اجلزائي يف هذه الصورة هو من قبيل ربا النسيئة ،وممن قال
هبذا القول :جممع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي(.)0األستاذ مصطفى الزرقا( .)2د .الصديق
حممد األمني الضرير( ،)3د .حممد زكي عبد الرب( ،)1د .نزيه كمال محاد( .)2د .زكي الدين شعبان( .)6د.

) -(0يف قراره رقم ( )20يف الدورة السادسة 0101هـ ،وقراره رقم ( )12يف الدورة التاسعة 0102هـ ،وقراره رقم
( )019يف الدورة الثانية عشرة 0120هـ.
) -(2من خالل إجابته عن سؤال" :هل يُقبل شرعا احلكم على املدين املماطل بالتعويض على الدائن؟" .ينظرالسؤال
وإجابة الشيخ يف جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد الثاين /العدد الثاين0112/ه0912-م .الصحائف-013 :
.002
) -(3أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية القانون ،جامعة اخلرطوم ،واملراقب الشرعي لبنك الربكة السوداين ،ورئيس هيئة
الرقابة الشرعية لبنك فيصل السوداين ،يف رده على سؤال وجه له من رئيس حترير جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد
الثالث ،العدد األول0112 ،هـ0912-م ،ص  .009-007وكذلك يف حبث :الشرط اجلزائي ،املقدم للدورة الثانية
عشرة جملمع الفقه اإلسالمي 0120ه.217/02 ،
) -(1األستاذ بكليات الشريعة باجلامعات العربية ونائب رئيس حمكمة النقض مبصر سابقا ،ردا منه على إجابة الشيخ
الزرقا ،نُشر يف جملة جامعة امللك عبد العزيز ،اجمللد الثاين0991 ،م ،ص .070-062
) -(2أستاذ مشارك -قسم القضاء الشرعي ،جامعة أم القرى -مكة املكرمة -يف حبثه " :املؤيدات الشرعية حلمل املدين
املماطل على الوفاء ،وبطالن احلكم بالتعويض املايل عن ضرر املماطلة .جملة أحباث االقتصاد /اجمللد الثالث ،العدد
األول0112 ،ه0912-م ،ص .002-017
) -(6أستاذ الشريعة اإلسالمية –كلية الشريعة -جامعة الكويت -الكويت ،ردا منه على إجابة الشيخ مصطفى الزرقا،
نُشر يف جملة جامعة امللك عبد العزيز ،اجمللد األول0919 ،م  ،ص .209-202
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علي أمحد السالوس( .)0د .علي حممد احلسني الصوا( .)2د .حممد عثمان شبري( .)3د .حممد بن عبد

العزيز بن سعد اليمين(.)1
فإن ربا النسيئة يعين :الزيادة املشروطة اليت يأخذها الدائن من املدين نظري التأجيل( .)2فإذا كان هذا
هو ربا النسيئة ،وهو الزيادة على رأس املال املشروط بالزمن ،فإن هذا أيضا هو حقيقة الشرط اجلزائي،
فهو زيادة على رأس املال مشروطة بزمن ،وهو –أي :ربا النسيئة -حمرم بالكتاب واإلمجا :
َّ ِ
وم الَّ ِذي يـَتَ َخبَّطُهُ الشَّْيطَا ُن ِم َن
ومو َن إَِّال َك َما يـَ ُق ُ
ين يَأْ ُكلُو َن العربَا َال يَـ ُق ُ
أ -القرآن الكرمي :الذ َ
س.)6(
الْ َم ع
قال فخر الدين الرازي.." :مث إذا َح َّل الدَّيْ ُن طالبوا املديون برأس املال ،فإن تعذر عليه األداء زادوا
يف احلق واألجل ،فهذا هو الربا الذي كانوا يف اجلاهلية يتعاملون به"(.)7

وقال ابن عاشور... " :وهي املعاملة بالربا الذي لقبه النيب ربا اجلاهلية ،وهو أن يعطي املدين
حل األجل ومل يدفع زاد يف الدين ،يقولون :إما أن
ماال لدائنه زائدا على قدر الدين ألجل االنتظار ،فإذا َّ
تقضي وإما أن تريب  ،وقد كان ذلك شائعا يف اجلاهلية"(.)1
فاملتتبع مل ا ذكره العلماء يف بيان ما جاء يف الربا جيد أهنم جيمعون على أن صورة الزيادة املقرونة
بالتأخري ،إمنا هي صورة ربا النسيئة ،واليت جاء النص بتحرميه.

) -(0أستاذ الفقه واألصول بكلية الشريعة جامعة قطر وخبري الفقه واالقتصاد مبجمع الفقه مبنظمة املؤمتر اإلسالمي ،يف
حبثه" :الشرط اجلزائي وتطبيقاته املعاصرة" املقدم للدورة  02جملمع الفقه اإلسالمي.026 /01 ،
) -(2ينظر :الشرط اجلزائي يف الديون دراسة فقهية مقارنة ،حبث قدعم يف مؤمتر" :دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف
االستثمار والتنمية" ُعقد يف رحاب كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة الشارقة ،يف الفرتة ما بني ( )9-7من
شهر أيار عام 2112م ،بعنوان "الشرط اجلزائي يف الديون" .ص .21
) -(3ينظر :حممد عثمان شبري وآخرون حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة.162 /2 ،
) -(1يف كتابه الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة دراسة فقهية مقارنة ،الصحفة رقم .221
) -(2ينظر :القاموس الفقهي  ،سعدي أبو حبيب ،دار الفكر .دمشق – سورية ،ط2،0911م ،ص .011
)[-(6البقرة.]272 :
) -(7ينظر :الرازي :مفاتيح الريب أو التفسري الكبري ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،ط2111 ،3م.72/7 ،
) -(1ينظر :ابن عاشور :التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر – تونس0911 ،م .79/3 .وينظر :ابن العريب :أحكام
القرآن ،دار الكتب العلمية ،لبنان-بريوت ،ط.321/0 ،0
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ب -اإلمجا  :فقد حكى اإلمجا على حترميه ابن قدامة( ،)0وقال ابن عبد الرب( :)2وأمجع العلماء
من السلف واخللف أن الربا الذي نزل القرآن بتحرميه هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخري دينه بعد
حلوله عوضا عينا أو عرضا ،وهو معىن قول العرب :إما أن تقضي وما أن تريب".
ت -وقد نُقل عن بدر الدين القرايف أ ّن" :مطل املدين ال يوجب زيادة يف الدين ،وله طلبه عند

احلاكم وأخذه منه جربا ،كيف وقد دخل عند املعاملة معه على أن يتقاضى حقه منه كما دفعه"(.)3
فهذه الصورة موضع اتفاق على أن الشرط اجلزئي هنا هو من قبيل ربا النسيئة احملرم بالنص.

الصورة اللزئي :الثايي ::اشرراط شرط جزائ حال لخالل الم دن بالرزامه شردط :أن
دتون موسراً مماطالً ألحق ضرراً بال ائن

الرأي األول :نظر للمسألة على أهنا ربا نسيئة؛ شأهنا يف ذلك شأن سابقتها ،وممن قال بذلك:

جممع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمـي( .)1د .حممد زكي عبد الرب( ،)2د .نزيه كمال محاد( .)6د.
زكي الدين شعبان( .)7د .علي أمحد السالوس( .)1د .علي حممد احلسني الصوا( .)9د .حممد عثمان
شبري( .)01د .حممد بن عبد العزيز بن سعد اليمين(.)00
)-(0ينظر :ابن قدامة املقدسي :املرين  ،مكتبة القاهرة ،رقم الطبعة غري موجود0961 ،م.3/1 .
)-(2ينظر :ابن عبد الرب القرطيب ،الكايف يف فقه أهل املدينة ،دار الكتب العلمية ،بريوت0117 ،هـ .ص .312
) -(3ينظر :حممد عليش منح اجلليل شرح على خمتصر سيد خليل :دار الفكر ،لبنان0919 -م.232/1 ،
) -(1قرار رقم()20الدورة السادسة 0101هـ ،ورقم( )12الدورة التاسعة 0102هـ ،ورقم ( )019الدورة الثانية عشرة
0120هـ.
) -(2جملة جامعة امللك عبد العزيز ،اجمللد الثاين0991 ،م ،ص .070-062
) -(6ينظر :جملة أحباث االقتصاد ،اجمللد الثالث ،العدد األول0112 ،ه0912-م ،ص .002-017
)-(7ينظر :جملة جامعة امللك عبد العزيز ،اجمللد األول0919 ،م  ،ص .209-202
)-(1ينظر :حبثه" :الشرط اجلزائي وتطبيقاته املعاصرة" املقدم للدورة  02جملمع الفقه اإلسالمي.026 /01 ،
) -(9ينظر :الشرط اجلزائي يف الديون دراسة فقهية مقارنة ،حبث قدعم يف مؤمتر" :دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف
االستثمار والتنمية" ُعقد يف جامعة الشارقة ،يف الفرتة ما بني ( )9-7من شهر أيار عام 2112م.
) -(01ينظر :حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة ،حممد عثمان شبري وآخرون.162 /2 ،
) -(00يف كتابه الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة دراسة فقهية مقارنة ،ص .221
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إن حتقيق املسألة عندهم يف هذه الصورة أن الشرط اجلزائي -هنا -هو كسابقه؛ زيادة على مال
ترتب يف الذمة ،زيادة مشروطة ،وأن الشار احلكيم قد هنى عنها؛ ألهنا ربا ،ومل جيعل الشار التعويض
عن الضرر بالربا ،وإمنا حبمل املدين املماطل على األداء والوفاء بالتزامه مبا سيتبني يف املناقشة يف هذا
البحث من املؤيدات الشرعية.
الرأي الثاين :نظر للمسألة من باب التعويض عن الضرر الواقع فعال:
وقد نسب بعض الباحثني( )0إىل األستاذ مصطفى الزرقا( )2والشيخ عبد اهلل املنيع()3؛ والصديق
حممد األمني الضرير( ،)1القول جبواز تعويض الدائن عن التأخر يف الوفاء من املدين املماطل.
إن أصحاب هذا االجتاه مل يكيفوا املسألة ومل ينظروا هلا على أهنا من باب الربا احملرم ،فال خالف يف

جر منفعة على أنه من هذا الباب ،غري أهنم كييفوا املسألة حال كون املدين موسرا
حترمي الربا وكل قرض ّ
وماطل وأحلق ضررا فعليا واقعيا بالدائن؛ على أن الشرط اجلزائي هنا من باب التعويض عن الضرر
املتحقق على الدائن.
وصوروا املسألة – مثال -بأن الدائن التزم جلهة ما مببلج من املال بتاريخ تسديد مدينه له وقد أعلم
مدينه بذلك وكان مدينه موسرا وامتنع عن الوفاء مما أدى إىل أن تبيع اجلهة املطالبة للدائن متاعه أو بيته،
فهذا ضرر فعلي كان السبب فيه مماطلة مدينه.
لذا فقد نظروا إىل الشرط اجلزائي يف هذه املسألة على أنه تعويض عن ضرر ،فمناط املسألة هنا
ليس مناط الربا احملرم –يف رأيهم -إذا توافر يف املسألة املدين املليء املماطل الذي أحلق الضرر بالدائن،
وإمنا يطبق هنا مبدأ التعويض عن الضرر الذي تقره الشريعة اإلسالمية الرراء.
وقبل استعراض أدلتهم ال بد من بيان األركان الثالثة اليت أوجبوا توافرها حىت يتحقق مناط التعويض
عن الضرر ،وهي على النحو اآليت:
 -0أن يكون املدين مليئا :فال يكون املدين معسرا ،فإن كان املدين معسرا ،فال جيوز تررميه ،لقوله
قال تعاىلَ  :وإِ ْن َكا َن ذُو عُ ْسَرةٍ فَـنَ ِظَرةٌ إِ َىل َمْي َسَرٍة[البقرة.]211 :
) -(0اليمين يف أطروحته للدكتوراة واملوسومة بـِ :استيفاء الديون يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة ،واليت طبعت
فيما بعد ،دار ابن اجلوزي ،الدمام .ط0131 ،0هـ ص .079-077
) -(2من خالل إجابته عن سؤال" :هل يُقبل شرعا احلكم على املدين املماطل بالتعويض على الدائن؟" .ينظر :جملة
أحباث االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد الثاين /العدد الثاين0112/ه0912-م .ص .002-013
) -(3الشيخ املنيع :عبد اهلل بن سليمان ،حبث يف مطل الرين وأنه حيل عرضه وعقوبته ،ضمن كتابه حبوث يف االقتصاد
اإلسالمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط0996 ،0م ،ص .129-390
) -(1ينظر :جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي،اجمللد الثالث ،العدد األول0112 ،هـ0912-م،ص.009-007
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قال الصنعاين .." :أن مطل غري الواجد -وهو املعسر -ال حيل عرضه وال عقوبته ،واحلكم كذلك
عند اجلماهري وهو الذي دل له قوله تعاىلَ  :وإِ ْن َكا َن ذُو ُع ْسَرةٍ فَـنَ ِظَرةٌ إِ َىل َمْي َسَرٍة.)0(" 
وقال ابن رشد اجلد ...":املطالبة بالدين إمنا جتب مع القدرة على األداء ،فإذا ثبت اإلعسار ،فال
سبيل إىل املطالبة ،وال إىل احلبس بالدين؛ ألن اخلطاب مرتفع عنه إىل أن يوسر"(.)2
ويف بالعِ َد ِة والدَّيْ ِن"( ،)3أي ممتنعا عن الوفاء بالتزامه
َّس ُ
 -2أن يكون املدين مماطال :واملطل" :الت ْ
()1
يل
الو ِاج ِد
«
:

قال
آخر
حديث
ويف
.
ين ظُْل ٌم »...
َ
ُّ
لرري مسوغ شرعي .وقد قال َ « :مطْ ُل الرَِ ع
َ
ِ
ِ
ضهُ»(.)2
ُحي ُّل ُع ُقوبـَتَهُ َوع ْر َ

فظاهر من خالل احلديثني املتقدمني ،وصف فعل املماطل بأنه ظلم يستوجب العقوبة ،وقد قال
ال الْعلَماءِ ُِ :
س َوالتـ َّْع ِز ُير "(.)6
"ع ُقوبـَتُهُ"ْ :
ضهُ" :بِأَ ْن يَـ ُق َ
"حي ُّل ع ْر َ
ول :ظَلَ َم ِين َوَمطَلَ ِينَ .و ُ
اإلمام النووي :قَ َ ُ َ ُ
احلَْب ُ
ومن أشكال التعزير التعزير باملال أو الررامة املالية.
 -3أن يتضرر الدائن :وهذه ثالثة األثايف ،أي جيب أن جتتمع هذه الصفات الثالثة للحكم بالررامة
املالية ،املالءة واملطل والضرر .وعلى الدائن أن يثبت ذلك الضرر .فقد ثبت عنه  أنه قال" :ال ضرر
وال ضرار"(.)0

) -(0ينظر :الصنعاين سبل السالم ،مكتبة مصطفى البايب احلليب ،ط0961 ،1م.22 /3 .
) -(2ينظر :املقدمات املمهدات .316/2
) -(3ينظر :الفريوزآبادى القاموس احمليط  ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة إشراف :حممد نعيم
العرقسوسي ،ط ،1مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت2112 ،م .ص .0127
ُ
) -(1أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احلوالت باب :احلوالة  ،حديث رقم ( .)2217ومسلم يف صحيحه يف
كتاب املساقاة ،باب :باب َْحت ِرِمي مطْ ِل الْرَِين ،و ِص َّح ِة ا ْحلوالَ ِة ،و ِ ِ ِ ِ ِ
يل َعلَى َملِ ٍّي ()0261( )33
ََ َ ْ
َ ُ
َ
ع َ
است ْحبَاب قَـبُوهلَا إ َذا أُح َ
من حديث أيب هريرة .
) -(2قال احلوت الشافعي :يف أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،0دار
الكتب العلمية ،بريوت0997،م ،ص ":210علقه البخاري وصححه ابن حبان ورواه أبو داوود والنسائي" .قال :ابن
امللقن :البدر املنري  ،حتقيق :مصطفى أبو الريط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن كمال ،ط ،0دار اهلجرة للنشر والتوزيع
ِ
ص ِحيح."...
 الرياض2111 ،مَ " :626/6 .ه َذا احلَديث َقال اإلمام النووي" :اللَّي بَِفْت ِح ا َّلالِم وتَ ْش ِد ِ
اجلِي ِم :الْم ِ
وسُر" .ينظر :املنهاج شرح
يد الْيَ ِاءَ ،وُه َو :الْ َمطْ ُلَ ،والْ َو ِاج ُد بِ ْ
ُّ
ُ
َ
صحيح مسلم بن احلجاج ،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،ط0392 ،2هـ227/01 ،
) -(6النووي املنهاج .227/01
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فقد قال الدكتور ال صديق الضرير" :جيوز أن يتفق البنك مع العميل على املدين على أن يدفع له
تعويضا عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء ،شريطة أن يكون الضرر الذي أصاب البنك
ضررا ماديا وفعليا وأن يكون العميل موسرا ومماطال.)2("...
وعليه فقد استدلوا:
 -0بقول اهلل تعاىل :يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنوا أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود [املائدة .]0 :وعدم وفاء املدين بالتزامه يف
ُ
َ َ
َ َُ ْ
امليعاد احملدد دون رضا الدائن يلحق ضررا بالدائن ،قال الشيخ مصطفى الزرقا" :ونتيجة ذلك أن تأخري

الوفاء عن ميعاده دون رضا صاحب احلق جيعل العاقد املتخلف يف مركز التقصري الذي يسبب حرمان
صاحب احلق من التمتع حبقه واالستفادة املشروعة منه .وهذا احلرمان بال مسوغ هو ضرر له جيعل
املتسبب مسؤوال"(.)3
وكذلك استدل الشيخ بعموم مفهوم مجلة من النصوص على ما ذكر آنفا ،منها :قول اهلل تعاىل:
َّ ِ
ين ُه ْم ِأل ََمانَاهتِِ ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َراعُو َن[املؤمنون ،]1 :وقول اهلل تعاىل :إِ َّن اللَّهَ يَأْ ُم ُرُك ْم أَ ْن تـُ َؤُّدوا
َ والذ َ
ْاألَمانَ ِ
ات إِ َىل أ َْهلِ َها[النساء ،]21 :وقول اهلل تعاىل  :إِ َّن اللَّهَ يَأْ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل[ النحل ،]91 :وقول اهلل
َ
َّ ِ
ِ
ني بِالْ ِق ْس ِط[ النساء ،]032 :وقول اهلل تعاىل :تعاىل َ :وَال
ين َآمنُوا ُكونُوا قَـ َّوام َ
تعاىل  :يَا أَيـُّ َها الذ َ
تَأْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم بِالْب ِ
اط ِل[ البقرة.]011 :
ْ َ ْ َْ ْ َ
 -2قوله " :ال ضرر وال ضرار"(.)1

قال الشيخ مصطفى الزرقا –رمحه اهلل -توضيحا ملا ذهب إليه يف ضوء هذا احلديث .." :وإن
القاعدة الفقهية املستفادة من هذا احلديث النبوي تقول :الضرر يُزال ،وال إزالة هلذا الضرر عمن حلقه بال
مسوغ إال بالتعويض عليه ،حىت إن معاقبة املستبب ال تفيد املضرور شيئا دون التعويض عليه ،فهو وحده

الذي يزيل الضرر عنه"(.)2
وكأن الشيخ أراد القول :أن إيقا عقوبة احلبس أو اجللد أو  ....اخل ،سوف لن تزيل الضرر الذي
حلق الدائن جراء تأخر أو امتنا املدين عن الوفاء بالتزامه ،فإذا كان هذا الدائن قد ألزم نفسه بعقد -

)(0
َمحد َوابْن ماجة َو َغريمهَا بِ َسنَد فِ ِيه
 قال احلوت الشافعي يف أسىن املطالب .ص َ " :321رَواهُ َمالك ُم ْرسالَ ،وَرَواهُ أ ِْ
ضعِيفَ ،وأخرجه ابْن أيب شيبَة َوالد َ ِ
ين بِ َسنَد آخر َوله طرق ،فَـ ُه َو حسن".
َجابر ا ْجل ْعف ّيَ ،وُه َو َ
َّارقُطْ ّ
) -(2ينظر :جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد الثالث ،العدد األول0112 ،هـ0912-م ،ص .001
) -(3ينظر :جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد الثاين /العدد الثاين0112/ه0912-م .ص .016-012
) -(1تقدم خترجيه يف الصحيفة السابقة.
) -(2ينظر :جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد الثاين /العدد الثاين0112 /ه0912-م .ص .017
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مثال -معتمدا على امليعاد املضروب للمدين ،وختلف املدين عن الوفاء بالتزامه ،فإن الضرر الواقع على
الدائن جراء ذلك لن يزيله حبس أو جلد املدين ،ال يزيل هذا الضرر إال تعويضه عما خسره.
ِ
َح ُد ُك ْم َعلَى َملِ ٍّي فَـ ْليَْتبَ ْع»( .)0وبقوله  يف رواية
 -3بقوله َ « :مطْ ُل الرَِ ع
ين ظُْل ٌم ،فَإ َذا أُتْبِ َع أ َ
ِ
يل ِ ِ ِ
ضهُ»( .)2فظاهر من خالل احلديثني املتقدمني ،وصف فعل املماطل
الواجد ُحي ُّل عُ ُقوبـَتَهُ َوع ْر َ
أخرىَ َُّ « :
بأنه ظلم يستوجب العقوبة؛ إليقاعه الضرر بالدائن ،وإال ملا كان ظلما.
 -1مقاصد الشريعة وسياستها احلكيمة" :واليت ال تساوي بني األمني واخلائن ،وبني املطيع والعاصي
ألوامرها ،وبني العادل والظامل ،وبني املنصف واجلائر ،وال بني من يؤدي احلقوق إىل أصحاهبا يف مواقيتها
ومن جيحدها أو مينعها أو يؤخرها ...فهذا املدين الظامل بالتأخري ،واملماطل يف الوفاء رغم قدرته ،إذا مل
يلزم بتعويض صاحب احلق عن ضرره من هذا التأخري ،كانت النتيجة أن هذا الظامل العاصي يتساوى يف
النتيجة مع األمني العادل املطيع الذي ال يؤخر حقا عليه ،وال يسبب ضررا"(.)3
 -2القياس على الرصب :فتأخري أداء احلق يشبه الرصب فيأخذ حكمه؛ ألن الديون مقرها
حجب هلا عن صاحبها ،والتعدي عليها إمنا يكون هبذا احلجب ألهنا
الذمة ،فتأخريها ظلما وعمدا هو
ٌ

ليست أعيانا يتأتى فيها السطو املادي ،فحجبها عن صاحبها هو كالسطو على األشياء املادية
بالرصب.)1( "....
المناقش::
إن أدلة الفريق الثاين مل تسلم من املعارضة كاستدالل من جهة ،ومن نسبة هذا القول إىل قائليه من
جهة أخرى ،أما من حيث االستدالل فقد عُوِرضت أدلة الفريق الثاين على النحو اآليت:
مناقشة الدليل األول :االستدالل بالقرآن الكرمي:
إن املتأمل يف النصوص القرآنية اليت استدل هبا هذا الفريق يرى أنه ليس يف هذه النصوص ما يدل
على حمل النزا  ،وهو جواز تعويض الدائن املتضرر عما حلقه من ضرر ،فإن النصوص دلت على وجوب

) -(0تقدم خترجيه يف الصحيفة السابقة.
)-(2تقدم خترجيه يف الصحيفة السابقة.
) -(3ينظر :جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد الثاين /العدد الثاين0112 /ه0912-م .ص .011
) -(1السابق نفسه ،ص .019
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الوفاء بالعقود والعهود ،والذي منها ا ملواعيد ،غري أن هذا ال يدل على معاقبة املخالف بالررامة أو

التعويض(.)0
مناقشة الدليل الثاين :االستدالل بالسنة النبوية العطرة:
وقد نوقش هذا االستدالل بـِ:
أوال :بالنسبة حلديث" :ال ضرر وال ضرار" من حيث:

 -0إزالة الضرر :إن احلكم بالتعويض أو التررمي هو ليس إزالة ضرر ،وإمنا هو مقابلة الضرر
بالضرر ،فكما أن مماطلة املدين الرين تلحق ضررا بالدائن ،فإن إلزامه بالتعويض هو من باب
أكل ماله بالباطل إللزامه مبا ليس يف مقابله عوض(.)2
 -2التعويض عن الضرر :إن العمل مببدأ التعويض هو إيقاف للعمل باملؤيدات الشرعية
إلجبار امل دين املماطل على الوفاء بالتزامه ،فمن املؤيدات الشرعية :القضاء ،والذي جيرب املدين
باحلبس وغريه على األداء(.)3
ثانيا :بالنسبة حلديث " مطل الرين ظلم حيل عرضه وعقوبته" وحديث" :يل الواجد ظلم" فأنه ليس
فيه ما يدل على أخذ ماله أو تررميه أو تعويض الدائن وال بأي شكل من األشكال ،بل كل ما جاء يف
احلديث :أنه حيلِ :عرضه :جواز َذ عم ِه .وحيل عقوبته :أي احلبس كما تقدم آنفا ،وال يوجد فيه" :حيل
ماله" ولو أراد النيب ِ ح ّل ماله لقاله كما قال" :حيل عرضه وعقوبته"(.)1
وقال ابن عبد الرب" :ومعىن وعقوبته قالوا :السجن حىت يؤدي أو يثبت عسرته فيجب حينئذ
نظرة"( .)2وقال السندي ..." :وعقوبته :باحلبس والتعزير( .)6وقال الزرقاين" :وعقوبته بالضرب والسجن

) -(0ينظر :حبث حممد زكي عبد الرب ،نُشر يف جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد الثاين،
0101هـ 0991 -م  ،ص .061
) -(2ينظر :جملة أحباث االقتصاد/اجمللد الثالث ،العدد األول0112،ه0912-م ،ص .000
) -(3ينظر :حممد عثمان شبري وآخرون حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة.162 /2 ،
) -(1ينظر حبث حممد زكي عبد الرب ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد الثاين0101 ،هـ -
0991م  ،ص .061
) -(2ينظر :ابن عبد الرب :االستذكار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2111 ،0م.192 /6 .
) -(6ينظر :السندي :حاشية السندي على النسائي  ،حتقيق  :عبدالفتاح أبو غدة ،ط ،2مكتب املطبوعات
اإلسالمية ،حلب0916 ،م.307 /7 .
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()0
مدين وفاء ما عليه بعدما أمر احلاكم له بطلب ربه؛ حبسه؛
وحنومها"  .وقال الرحيباين" :فإن أىب ٌ
حلديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعاِ ِ َُّ « :
ِ ِ
ضهُ َوعُ ُقوبـَتَهُ»(.)3(")2
يل الْ َواجد ظُْل ٌم ُحي ُّل ع ْر َ
مناقشة الدليل الثالث :االستدالل مبقاصد الشريعة:
وقد نوقش هذا االستدالل بأنه إذا مل يعوض املدين املماطل الدائن عن الضرر الذي حلق به ،فهل
هذا يعين أن الشريعة اإلسالمية تسوي بني الظامل والعادل؟!

إن هذا الكالم ال يسلم به ألن الشريعة أوجبت من العقوبات الكفيلة بردعه ،وهذا ظاهر يف
حديث" :حيل عرضه وعقوبته"( )1قال اإلمام النووي " :وأما الذي له مال وعليه دين ،فيجب أداؤه إذا
طلب ،فإذا امتنع أمره احلاكم به ،فإن امتنع با احلاكم ماله وقسمه بني غرمائه .قلت :قال القاضي أبو
الطيب واألصحاب :إذا امتنع فاحلاكم باخليار :إن شاء با ماله عليه برري إذنه وإن شاء أكرهه على
بيعه وعزره باحلبس وغريه حىت يبيعه واهلل أعلم"(.)2
مناقشة الدليل الرابع :القياس على الرصب:
يصح ورود
قياس مع الفارق؛ ألن منافع األعيان املرصوبة اليت ّ
"وقد نوقش هذا االستدالل بأنه بأنه ٌ

ويصح أخذ العوض عنها،
عقد اإلجارة عليها ،أموال متقومة يف ذاهتا ،مملوكة ملكا تاما للمرصوب منه،
ّ
وهي منافع متحققة هلا أجرة املثل ،فجاز املطالبة بالتعويض املايل عما فات منها ،خبالف الديون
يصح مبادلتها مبال ،وهي حمتملة مظنون ،وقابليتها للزيادة
فمنافعها املفوتة على الدائن ال تُع ّد ماال ،وال ّ
باالستثمار غري حمقق ،فقد يربح الدائن من الدين الذي يأخذه من املدين ،وقد ال يربح؛ بل قد خيسر،
فلذا مل جيز التعويض املايل عن مدة التأخري فيها ،حيث إن مبدأ الضمان املايل يف الشريعة قائم على
أساس املماثلة بني الفائت وعوضه ،وال مماثلة هنا"(.)6

) -(0ينظر :الزرقاين :شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،دار الكتب العلمية ،بريوت0100 ،هـ.102 /3 ،
) -(2تقدم خترجيه يف الصحيفة  29من هذا البحث.
) -(3ينظر :الرحيباين :مطالب أويل النهى املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط0991 ،2م .371/3
) -(1ينظر :جملة أحباث االقتصاد/اجمللد الثالث ،العدد األول0112 ،ه0912-م ،ص .002
) -(2ينظر :النووي :روضة الطالبني ،حتقيق :زهري الشاويش،ط،3املكتب اإلسالمي،بريوت0990،م.037/1 .
) -(6ينظر :استيفاء الديون يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة مزيد بن إبراهيم بن صاحل املزيد ،ص .010-011
وجملة أحباث االقتصاد/اجمللد الثالث ،العدد األول0112 ،ه0912-م ،ص 019
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المحور الثالث:
آراء العمماء :مناقش :نترجيح
المرحث األنل:

تحقيق آراء العمماء من خالل تحميل ما جاء بحوثهم
بالعودة لتلك األحباث اليت ذكرها الباحث ،فإنين أميل إىل أن أصحاب الفضيلة مل يقولوا هبذا
الرأي  ،فال أخال مثلهم ال يدرك أن حقيقة األمر ومناطه ربا نسيئة ،وقد ظهر يل ذلك بعد حتليل حبوثهم
خطوها بأقالمهم ،على النحو اآليت:
اليت ّ
أوال :حتليل موقف الشيخ مصطفى الزرقا رمحه اهلل:
فقد نسب إليه القول جبواز الشرط اجلزائي يف املداينات املالية إذا مل ِ
يوف املدين بالتزامه ،على أهنا
من باب التعويض عن الضرر الذي يلحق الدائن جراء تأخر املدين أو عدم الوفاء بالتزامه املنسوب
للشيخ مصطفى الزرقا(.)0
والصحيح أن الشيخ –رمحه اهلل -حني أجاز التعويض على الدائن جراء ما حلق به من
ضرر ناجم عن مماطلة املدين ،إمنا كان من باب العقوبة التعزيرية اليت يوقعها القاضي باملذنب ،وقد
اتضح ذلك من خالل أمور:
 -0السؤال واإلجابة كان يف املدين املليء املماطل ،واجلواب تعلق به ،يف حني أن الشرط اجلزائي
يرد على املدين املعسر واملوسر.
 -2اشرتط الشيخ حدوث الضرر لرتتب التعويض؛ لذا اقتضى إثبات الضرر حىت يرتتب التعويض،
يف حني أن الشرط اجلزائي ال يتوقف نفاذه على وجود الضرر ،أي مبجرد اإلخالل وعدم الوفاء بااللتزام
جيعل من الشرط اجلزائي مستحق التنفيذ.
 -3التعويض الذي أجازه الشيخ غري حمدد وال مقدر إال بعد حدوث الضرر ،يف حني أن الشرط
اجلزائي حمدد ومقدر قبل حدوث الضرر.
) -(0كان ذلك فيما نسب إىل األستاذ الشيخ مصطفى الزرقا –رمحه اهلل – كما فهم من إجابته عن سؤال جاءه يقول:
"هل يُقبل شرعا احلكم على املدين املماطل بالتعويض على الدائن؟" .ينظر السؤال وإجابة الشيخ يف جملة أحباث
االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد الثاين /العدد الثاين /ص 0112 ،002-013ه0912-م.
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 -1جزم الشيخ بتحرمي االتفاق املسبق على حدوث الضرر ،وإمنا حال وقو الضرر وثبوته فيقدر
التعويض بقدره .يف حني أن الشرط اجلزائي ال يكون إال قبل العقد أو مقرتنا به أو بعده وقبل وقو
الضرر.
 -2التعويض الذي أجازه الشيخ هو حبكم قاض ،يف حني أن الشرط اجلزائي ناشئ بإرادة
املتعاقدين.
ومسألة العقوبة بالتررمي باملال وإن كانت حمل خالف بني الفقهاء غري أن هناك من أجازها وهناك
ومن منعها(.)0
ثانيا :حتليل موقف الشيخ عبد اهلل املنيع:
فقد نُسب إليه القول جبواز الشرط اجلزائي من خالل قوله..." :ومما تقدم يظهر لنا وجه القول جبواز
احلكم على املماطل وهو قادر على الوفاء بضمان ما ينقص على الدائن بسبب مماطلته َولَيع ِه ،وإن

اللي ،بقدر فوات املنفعة فهو شرط صحيح واجب الوفاء
تضمن عقد االلتزام شرطا جزائيا لقاء املماطلة و ع
.)2(" ...
وبعد النظر يف البحث كامال للشيخ املنيع يتضح لنا اآليت:
 -0أن كالم الشيخ جاء تعليقا على تشبيه بيع العربون بالشرط اجلزائي ،وهذا يعين أن كالم الشيخ
يتعلق باإلخالل يف االلتزام الذي حمله عمل ،وليس دينا يف الذمة .وهذا ليس موضع اختالف.
 -2أن ما ذهب إىل توصيفه الشيخ كان عن العقوبة التعزيرية باملال ،وليس من قبيل االتفاق بني

الدائن واملدين ،فقد قال يف معرض تأييده للدكتور حممد عثمان شبري فيما ذهب إليه من حترمي الشرط
اجلزائي يف املديونيات ..." :وتعليقي على هذه النتيجة من فضيلته تأييده يف أن التعويض عن ضرر
التأخري يف األداء إذا كان نتيجة شرط فهو ربا ولكن إذا كان هذا التعويض نتيجة حكم عليه بالررامة
والعقوبة املالية بعد ثبوت املطل من غري أن يكون ذلك إنفاذا لشرط أو وعد يف عقد االلتزام ،أرى أن
هذا ليس من قبيل الربا ،وإمنا من قبيل العقوبة املنصوص على جواز احلكم هبا على املماطل واهلل
املستعان".

) -(0فصل القول يف هذه املسألة الدريين يف كتابه حبوث فقهيه مقارنة .067-12/2
) -(2ينظر :حبوث يف االقتصاد اإلسالمي ،عبد اهلل املنيع ،ص .102-101
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 -3يؤكد هذا التوجيه أن الشيخ قال يف أواخر حبثه(" :)0والتعليق على هذا القرار املبارك أن ما
حبثناه وقررنا وجاهته واعتباره ال يتعارض مع هذا القرار ،فهذا القرار خاص فيما إذا اتفق الدائن واملدين
شك أن هذا هو ربا اجلاهلية؛ ألنه اتفاق بني طرفني مبحض
يف عقد االلتزام على الررامة وتقديرها .وال ّ
إراد تيهما واختيارمها على فائدة ربوية معينة املقدار يف حال التخلف عن السداد وإن مسياها غرامة ،أما
اللي فهي عقوبة تعزيرية ُحيكم هبا على املماطل لقاء ظلمه وعدوانه واغتصابه حق دائنه
غرامة املطل و ّ
مبطله إياه" ...
ثالثا :حتليل موقف الدكتور الصديق حممد الضرير:
وقد نُسب له القول جبواز الشرط اجلزائي من خالل قوله..." :جيوز أن يتفق البنك مع العميل املدين
على أن يدفع له تعويضا عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء ،شريطة أن يكون الضرر الذي
أصاب البنك ضررا ماديا وفعليا وأن يكون العميل موسرا ومماطال .)2(" ...
وبعد التدقيق يف ما كتبه الشيخ الضرير يتضح لنا اآليت:
 -0أن ما سبق ذكره من حبث الدكتور الضرير إمنا هو اجلزء األول من الفقرة الثانية من إجابة
الشيخ اليت احتوت على فقرات أربعة ،غري أن ما جاء يف آخر هذه الفقرة يوحي بأن كالم الشيخ
الضرير إمنا هو عن االلتزام الذي حمله عمل وليس دينا يف الذمة ،فقد قال" :وال مانع من أن يتضمن
نصا يلزم العميل بالتعويض." ....
عقد البيع الذي يكون فيه الثمن مؤجال ّ

نصها" :ال جيوز أن يتفق البنك مع العميل املدين على أن
 -2أن الفقرة األوىل من إجابة الشيخ ّ
يدفع له مبلرا حمددا أو نسبة من الدين الذي عليه يف حالة تأخره عن الوفاء يف املدة احملددة ،سواء ُمسي

هذا املبلج غرامة أو تعويضا أو شرطا جزائيا؛ ألن هذا هو ربا اجلاهلية اجملمع على حترميه".
 -3ويف حبثه "الشرط اجلزائي"

()3

علق الشيخ باآليت ..." :ألن من العقود ما ال جيوز اشرتاط

الشرط اجلزائي فيه باتفاق الفقهاء  ،فعقد القرض ال جيوز اشرتاط الشرط اجلزائي فيه عن التأخري يف

) -(0تعليقا على ما جاء يف قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته احلادية عشرة املنعقد مبكة
املكرمة يف الفرتة ما بني /21-03رجب0119/هـ .والذي يقضي بتحرمي الشرط اجلزائي .ص .126
) -(2ينظر :جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد الثالث ،العدد األول0112 ،هـ0912-م ،ص .001
)-(3املقدم للدورة الثانية عشرة جملمع الفقه اإلسالمي 0120ه.202/02 ،
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السداد  ،ألن هذا ربا صريح  ،وكذلك اشرتاطه يف التأخري عن سداد مجيع الديون أيا كان سببها  ،ولو
كان التأخري مماطلة من املدين".

خالص :القول:

إن الناظر بعمق يف ثنايا كالم العلماء لريى أن املسألة من صورتني جزئيتني:
الصورة األوىل :الشرط اجلزائي املقرتن بالعقد غري متوقف على وجود الضرر من عدمه وال على
املوسر من املعسر .ويف هذه الصورة مل أقف على خالف بني الفقهاء يف حترميها خترجيا له من باب ربا
نسيئة.
الصورة الثانية :الشرط اجلزائي املقرتن ب العقد واملقيد باملماطلة من املدين املوسر املؤدية إىل الضرر
الفعلي على الدائن .وهذه ما برز اخلالف بشأهنا إىل فريقني ما بني مانع وجميز على النحو الذي ذكرت.
وبناء على ما تقدم من عرض ومناقشة فإن الراجح يف كال الصورتني –واهلل أعلم -هو القول بأن
صورة الشرط اجلزائي املقرتن يف عقود املداينات –بشىت صورها -إمنا هو ربا نسيئة ،أي :صورة القرض
الذي جر منفعة ال يوجد ما يقابلها ،وهي الصورة اليت جاء النص بتحرميه.

المرحث الثاي :
أثر الشرط اللزائ ف ال دون عم العق
إ ّن أثر الشرط اجلزائي على عقد القرض أو بيع األجل – من جهة املدين -يتوقف على الصورة
اليت اقرتن هبا الشرط ،وقد جتمع لنا من الصور أثناء البحث ما يأيت:
الصورة األوىل :الشرط اجلزائي املقرتن بعقود املداينات والقاضي حبلول باقي األقساط حال أخل
املدين بالتزامه بأي قسط.
مبا أن هذا الشرط شرط صحيح باتفاق العلماء ،فإنه جيب الوفاء به ،على ما تبني يف ضابط الشرط
الصحيح.
الصورة الثانية :الصورة اجلزئية األوىل :اشرتاط الشرط اجلزائي املقرتن بعقود املداينات الذي ينص
على :وجوب دفع املدين للدائن مبلرا ماليا مبجرد اإلخالل بااللتزام .فقد اتفقت كلمة الفقهاء على
حترميه .فهو شرط حمرم.
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قال ابن حزم" :وال حيل أن يشرتط رد أكثر مما أخذ ،وال أقل ،وهو ربا مفسوخ"(.)0
وقال النووي" :حيرم كل قرض جر منفعة ،فإن شرط زيادة يف القدر حرم إن كان املال ربويا ،وكذا
إن كان غري ربوي على الصحيح  ...فإن جرى القرض بشرط من هذه ،فَ َس َد القرض على
الصحيح"(.)2
قال احلطاب " :إذا التزم املدعى عليه -املدين -للمدعي :أنه إذا مل يوفه حقه يف كذا فله عليه كذا
وكذا ،فهذا ال خيتلف يف بطالنه ،ألنه صريح الربا ،سواء أكان الشيء امللتزم به من جنس الدين ،أم
غريه ،وسواء أكان شيئا معينا أم منفعة"(.)3
وقال الدكتور علي حممد احلسني الصوا( )1إىل القول بأنه شرط باطل مبطل للعقد ،وهو كما قال
واهلل أعلم.
الصوة الثانية :الصورة اجلزئية الثانية الشرط اجلزائي املقرتن بعقود املداينات واملتوقف على املماطلة من
الرين بدون عذر والذي قد تسبب بضرر فعال بالدائن.
مبا أن أهل العلم قد اختلفوا يف صحته من عدمها ،فمن البديهي أن خيتلفوا يف أثره على العقد،
شك أنه سيصحح العقد تبعا لصحة الشرط .وأن من أفسد الشرط
مبعىن :ا ّن من صححه واجازه ال ّ
وحرمه ،فمن الطبيعي أن العقد سيفسد عنده القرتانه بشرط حمرم.
وملا كنت أميل إىل الرأي القاضي بأن هذا من أبواب الربا وأنه شرط حمرم ،والعقد قد اقرتن به،
فالعقد قد اقرتن بشرط حرام ،أفسده .فهو كسابقه .واهلل أعلم.

المرحث الثالث:
الر ائل الشرعي :نعالق :الشرط اللزائ بالتفال :نالضمان نالاعرماد
إن الشر احلكيم حني حرم الربا ،مل يرتك اإلنسان منكبا على وجهه ،وإمنا أوجد له من البدائل اليت
تكفل له استقامة عيشه واحلفاظ على ماله .فلما كان الدائن متفضال ،كان األوىل باملدين أن يكون

) -(0ينظر :احمللى باآلثار .317/6
) -(2ينظر :روضة الطالبني .31/1
) -(3ينظر :حترير الكالم يف مسائل االلتزام ص .076
) -(1ينظر :الشرط اجلزائي يف الديون دراسة فقهية مقارنة .ص .21
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ملتزما ،وقد نُقل عن بدر الدين القرايف أ ّن" :مطل املدين ال يوجب زيادة يف الدين ،وله طلبه عند احلاكم

وأخذه منه جربا ،كيف وقد دخل عند املعاملة معه على أن يتقاضى حقه منه كما دفعه"(.)0
وحىت حيفظ الدائن ماله وحيافظ عليه فقد شر له من األحكام اليت تستطيع املصارف اإلسالمية أن
تأخذ هبا وتعمل هبا وتتجنب الربا وشبهته ،ومن هذه البدائل:
أنلاً :التفال :نالضمان :تعترب الكفالة واحدة من الطرق اليت شرعت للمحافظة على الديون.

يقصد بالكفالة :ضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل يف املطالبة بنفس أو دين أو عني(.)2
وهي هبذا املعىن تشمل الكفالة والضمان ،أي اهنا تشمل الوجه واملال ،أي ضمان الوجه وضمان
املال ،فالكافل يضمن إحضار الكفيل ببدنه أو مباله(.)3
نصت جملة األحك ام العدلية على أن الضمان هو " :إعطاء مثل الشيء إن كان من املثليات،
وقد ّ
وقيمته إن كان من القيميات"(.)1
قال السرخسي :فمعىن تسمية العقد بالكفالة أنه يوجب ضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل على
وجه التوثيق  ...الضم يف املطالبة دون أصل الدين ،بل أصل الدين يف ذمة األصيل على حاله ،والكفيل
يصري مطالبا كاألصيل ... .فكذلك جيوز أن تنفصل املطالبة عن أصل الدين يف حق من عليه فتتوجه
املطالبة على الكفيل بعد الكفالة وأصل الدين يف ذمة األصيل(.)2
ويف ضوء ما تقدم يستطيع الدائن ضمان دينه عند املدين عن طريق الطلب من املدين –قبل عقد
الدين -أن يأيت بكفيل مليء يضمن املدين عند الدائن ،فريجع الدائن على الكفيل مبا ضمنه إن أخل
املدين املوسر وماطل وأحلق الضرر بالدائن على ما تقرر سابقا من أقوال أهل العلم يف هذه الوريقات.
فالكفالة أو الضمان – على اخلالف بني الفقهاء يف مدلول كل منهما -كل منهما يؤدي الررض
املطلوب منه .واهلل تعاىل أعلم.

) -(0ينظر :منح اجلليل شرح على خمتصر سيد خليل.232/1
) -(2ينظر :الدر املختار .210/2
) -(3والصحيح أن هذا ليس مقام حتقيق معنا الكفالة يف عرف الفقهاء ،فقد أخذنا من املعاين ما يفي بالررض .واهلل
تعاىل أعلم .وملزيد من البيان والتفصيل ينظر :موسوعة الفقه الكويتية .211 /31
) -(1ينظر :جملة األحكام العدلية املادة (.)106
) -(2ينظر :السرخسي :املبسوط  ،دراسة وحتقيق :خليل امليس ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،ط ،0
2111م.219/09.
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قال الدكتور الصديق الضرير " :ينبري أن يتخذ البنك كل االحتياطات املمكنة اليت متنع العميل من
وجتنعب البنك املطالبة بالتعويض ،وذلك بتوثيق الدين بكفيل أو رهن ،وينبري أن يكون
املماطلةُ ،
مصاحبا للعقد أو سابقا له.)0("....
ثايياً :الرهن :يقصد بالرهن :أن يكون الشيء وثيقة من دين صاحب الدين يعود بدينه فيه إن مل

يكن الراهن يفديه(.)2

وقد مجعت موسوعة الفقه الكويتية بني عدة أقوال لتخرج بأنه" :جعل عني مالية وثيقة بدين يستوىف
منها أو من مثنها إذا تعذر الوفاء"(.)3
واملتأمل يف معىن ا لرهن جيد أنه يدور حول فكرة كفالة من نو مميز ،أال وهي الكفالة أو التأمني
العيين ،والذي هو أقوى من التأمني الشخصي ،فالتأمني العيين يكون وسيلة فعالة الستيفاء احلق من
املدين املماطل حال وقو الضرر على الدائن ،سواء باملرهون أو بالتنفيذ على املرهون فعال.
ثالثاً :القضاء نالعقوبات الرعزدرد::

ين ظُْل ٌم،
لقد أوردت يف هذه الوريقات أقوال مجلة من أهل العلم عند شرحهم لقوله َ « :مطْ ُل الرَ ِ ع
()1
ِ
ِ
يل ِ ِ ِ
ِ
ضهُ»(،)2
الواجد ُحي ُّل ُع ُقوبـَتَهُ َوع ْر َ
فَإذَا أُتْبِ َع أ َ
َح ُد ُك ْم َعلَى َمل ٍّي فَـ ْليَْتبَ ْع»  .وقوله قال َ َُّ « :
قال ابن عبد الرب" :ومعىن وعقوبته قالوا :السجن حىت يؤدي أو يثبت عسرته  ."..وقال السندي:
"وعقوبته :باحلبس والتعزير .قال الزرقاين" :وعقوبته بالضرب والسجن وحنومها"(.)6
ففي ضوء هذين احلديثني  ،يتبني أن فعل املليء املماطل يستوجب العقوبة ،وقد صرح غري واحد
من األئمة األعالم بأشكال هذه العقوبة ،واليت منها احلبس والضرب وما يراه احلاكم مناسبا حلمل املدين
املسر املماطل على الوفاء بالتزامه ،وحفظ أموال الناس وحقوقهم .حىت لو با عليه ماله ،وقد تقدم كالم
اإلمام النووي( " :)7وأما الذي له مال وعليه دين ،فيجب أداؤه إذا طلب ،فإذا امتنع أمره احلاكم به ،فإن
امتنع با احلاكم ماله وقسمه بني غرمائه .قلت :قال القاضي أبو الطيب واألصحاب :إذا امتنع فاحلاكم

) -(0ينظر :الصديق الضرير ،يف رده على سؤال وجه له من رئيس حترير جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد الثالث،
العدد األول0112 ،rهـ0912-م ،ص .001
) -(2ينظر :الكايف يف فقه أهل املدينة .102/2
) -(3ينظر :موسوعة الفقه الكويتية .072/23
) -(1تقدم خترجيه يف ص  21من هذا البحث.
) -(2تقدم خترجيه يف ص  21من هذا البحث.
) -(6تقدم ذكرها عند عرض مسألة التعويض عن الضرر.
) -(7ينظر :روضة الطالبني وعمدة املفتني .037/1
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باخليار :إن شاء با ماله عليه برري إذنه وإن شاء أكرهه على بيعه وعزره باحلبس وغريه حىت يبيعه واهلل
أعلم".

الخاتم::
وفيها أهم النتائج وبعض التوصيات
أوال :النتائج:
 -0الشرط اجلزائي مبفهومه العام ال يتوقف على كون املدين موسر أو معسر .وال على كونه مماطال من
عدمه وال على كون الدائن قد حلقه ضرر جراء مماطلة املدين أم مل يلحقه.
 -2الشرط اجلزائي يف املداينات واملتضمن زيادة مشروط على أصل الدين املرتتب يف الذمة حال إخالل
املدين بوفائه ،إمنا هو من قبيل ربا النسيئة ،فهو شرط حمرم يفسد العقد ،سواء أكان املدين مماطال قد
أحلق الضرر بالدائن أم ال .
 -3جيوز شرعا أن يشرتط الدائن حلول باقي األقساط املؤجلة املرتتب على ذمة املدين إن أخل املدين
بالتزامه ولو بقسط واحد ،شريطة أن:
أ -يكون املدين موسرا وليس معسر .ب -حيط الدائن قيمة أرباح األقساط املتبقية؛ ألن املدين ما رضي
هبذه األرباح يف ذمته للدائن إال مقابل األجل ،فلما فات األجل فات حق الدائن يف تلك األرباح.
ثانيا :التوصيات:
 -0جيب تنمية الواز الديين ،ودافع تقوى اهلل واجلانب اخللقي عند املتعاملني بعقود الدين والقرض،
وأخالقيات هذا التعامل؛ بقصد حثهم وتشجعيهم على التزام األمانة والوفاء بالعقود والعهود ،وأداء
األموال ألصحاهبا وترغيبهم يف ذلك.
-2

ينبري أن يتخذ الدائن- :سواء أكان مصرفا أم شخصا عاديا -كل االحتياطات املمكنة اليت

وجتنعب البنك املطالبة بالتعويض ،وذلك بتوثيق الدين بكفيل أو رهن ،وينبري
متنع العميل من املماطلةُ ،
أن يكون مصاحبا للعقد أو سابقا له ،فالرهن ميكن أخذه عن الدين احلادث كما ميكن أخذه عن
الدين املوعود قبل حدوثه .قاله الدكتور الصديق الضرير.
-3

اشرتاط الدائن على املدين حلول باقي األقساط عند مماطلته ببعضها ،وهذه املسألة كما تبني

من خالل هذا البحث أن الفقهاء قد أجازوها خللوها من الربا أو شبهته.
-1

تفعيل دور اجلانب القضائي على النحو اآليت:
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أ -سهولة إجراءات التقاضي ،فكثري من الناس واملصارف تلجأ إىل الشرط اجلزائي نتيجة تأخر إجراءات
التقاضي وعسره ،من اإلثبات إىل احملاكمة والدفو  ...إخل.
ب-

تفعيل تنفيذ القرارات القضائية املتخذة حبق املدين املماطل ،واليت قررت فقها من :احلبس وبيع

ماله عليه أو احلجز على أمواله أو منعه من السفر واإلقامة اجلربية .
ِ
نفقات الدعوى ضدَّه كاملة.
املماطل
املدين
ج -تررمي القاضي َ
َ

* **
المصادر نالمراجع:
 .0ابن العريب :حممد بن عبد اهلل األندلسي ،أحكام القرآن ،دار الكتب العلمية ،لبنان-بريوت ،الطبعة
األوىل ،الطبعة وسنة الطبع غري موجودتني.
 .2ابن النجار :تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ،شرح الكوكب
املنري ،حتقيق :د .حممد الزحيلي ود .نزيه محاد ،مكتبة العبيكان ،السعودية-الرياض ،الطبعة الثانية
0997م.
 .3ابن تيمية :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين ،جممو الفتاوى .حتقيق :عبد الرمحن ابن
حممد.
 .1ابن حزم أبو حممد علي بن أمحد ب ن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري احمللى باآلثار ،دار الفكر،
لبنان-بريوت.
 .2ابن رشد اجلد ،املقدمات املمهدات ،حتقيق سعيد أمحد أعراب – دار الررب اإلسالمي -الطبعة
األوىل 0911م.
 .6ابن رشد :أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد ،دار
احلديث -القاهرة ،الطبعة غري موجودة2111 ،م.
 .7ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،دار الفكر،
لبنان-بريوت ،الطبعة الثانية0992،م.
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 .1ابن عبد الرب :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمري ،االستذكار ،دار الكتب العلمية ،لبنان -بريوت،
الطبعة األوىل2111م.
 .9ابن مازة :أيب املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر البخاري احلنفي ،احمليط
الربهاين يف الفقه النعماين ،حتقيق :عبد الكرمي سامي اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
الطبعة األوىل2111 ،م.
 .01ابن منظور :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري لسان العرب دار صادر ،بريوت -لبنان،
الطبعة األوىل.
 .00ابن جنيم املصري :زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ويف آخره :تكملة
البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري احلنفي القادري .وباحلاشية :منحة اخلالق البن عابدين،
دار الكتاب اإلسالمي ،مصر -القاهرة ،الطبعة الثانية.
 .02أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي يف املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،دار إحياء
الرتاث العريب ،لبنان -بريوت ،الطبعة :الثانية0392 ،هـ.
 .03أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف .روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب
اإلسالمي ،لبنان-بريوت -الطبعة الثالثة0990،م.037/1 .
 .01أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي ،يف "تفسريه" املوسوم بـِ مفاتيح الريب أو
التفسري الكبري ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت-لبنان ،الطبعة الثالثة 2111م.
 .02أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب ،الكايف يف فقه أهل املدينة ،دار الكتب العلمية،
لبنان-بريوت ،رقم الطبعة غري موجود0117 ،هـ.
 .06أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي
املقدسي :املرين ،مكتبة القاهرة ،رقم الطبعة غري موجود0961 ،م.
 .07أمحد بن حممد مكي ،أبو العباس ،شهاب الدين احلسيين احلنفي ،غمز عيون البصائر يف شرح
األشباه والنظائر  ،دار الكتب العلمية ،لبنان-بريوت ،الطبعة األوىل 0912م.
 .01استيفاء الديون يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة ،واليت طبعت فيما بعد ،دار ابن اجلوزي،
السعودية-الدمام .الطبعة األىل0131 ،هـ
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 .09األشباه والنظائر ،البن جنيم احلنفي :زين الدين بن إبراهيم بن حممد املصري ،وضع حواشيه وخرج
أحاديثه :الشيخ زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل0999 ،م.
 .21أصول الفقه اإلسالمي الزحيلي ،د .وهبة ،دار الفكر ،سوريا-دمشق ،الطبعة األوىل 0916م.
 .20اإلمام البخاري :أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن
ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل0122 ،هـ.
 .22اإلمام مسلم :بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم حتقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،لبنان – بريوت.
 .23حبر :جواد حممود أمحد حبر ،نظرية الشرط اجلزائي بني الفقه والقانون ،رسالة ماجستري يف القضاء
الشرعي قدمت يف جامعة اخلليل 2119م.
 .21حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة ،أ .د .حممد عثمان شبري وآخرون ،البحث املتعلق
مبوضو  :صيانة املديونيات ومعاجلتها من التعثر يف الفقه اإلسالمي ،دار النفائس ،األردن-عمان ،الطبعة
األوىل 0991م.
 .22البخاري عبد العزيز بن أمحد بن حممد ،عالء الدين احلنفي كشف األسرار شرح أصول البزدوي،
حتقيق :عبد اهلل حممود حممد عمر ،دار الكتب العلمية ،لبنان-بريوت .الطبعة الطبعة األوىل0997م.
 .26اجلليدي :أ .د .سعيد حممد يف أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمها دراسة فقهية مقارنة.
مطابع عصر اجلماهري -ليبيا -اخلمس ،الطبعة الثانية2101.م.92/0.
ِ
ص ين املعروف بعالء الدين ،الدر املختار شرح تنوير االبصار
 .27احلصكفي :حممد بن علي بن حممد احل ْ
يف فقه مذهب االمام أيب حنيفة النعمان ،طبع مع رد احملتار على الدر املختار البن عابدين ،دار الفكر،
لبنان-بريوت ،الطبعة الثانية0992 ،م.
 .21احلطاب :أبو عبد اهلل حممد بن حممد ،حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،حتقيق :عبد السالم حممد
الشريف .دار الررب اإلسالمي ،تونس ،الطبعة األوىل ،سنة 0911م.
 .29حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ،للقفال :سيف الدين أبو بكر حممد بن أمحد الشاشي،
حتقيق :د .يا سني درادكة ،مكتبة الرسالة احلديثة ،األردن-عمان ،الطبعة األوىل 0911م.
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 .31احل وت الشافعي :حممد بن حممد درويش ،أبو عبد الرمحن أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب،
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،لبنان -بريوت ،الطبعة األوىل0997،م.
 .30الدريين :د .حممد فتحي ،حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله ،مؤسسة الرسالة ،لبنان-بريوت،
الطبعة األوىل 0991م.
 .32الدسوقي :حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ،يف حاشيته على الشرح الكبري للشيخ الدردير،
دار الفكر ،لبنان -بريوت .الطبعة وسنة الطبع غري موجودتني.
 .33الراغب األصفهاين :أبو القاسم احلسني بن حممد ،مفردات غريب القرآن  ،حتقيق :صفوان عدنان
الداودي ،دار القلم -الدار الشامية ،دمشق-بريوت ،الطبعة :األوىل0102هـ.
 .31الرحيباين :مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الدمشقي احلنبلي مطالب أويل النهى يف
شرح غاية املنتهى املكتب اإلسالمي ،لبنان-بريوت ،الطبعة الثانية0991 ،م.
 .32الزحيلي :د .وهبة الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،سوريا-دمشق ،الطبعة الرابعة
 .36الزرقا :أمحد بن الشيخ حممد شرح القواعد الفقهية ، ،صححه وعلق عليه :مصطفى أمحد الزرقا،
دار القلم ،دمشق-سوريا ،الطبعة :الثانية0919 ،م.
 .37الزرقا :مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام ،دار القلم ،سوريا-دمشق ،والدار الشامية ،لبنان-
بريوت ،الطبعة األوىل 0991م.
 .31الزرقاين :حممد بن عبد الباقي بن يوسف شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،دار الكتب العلمية،
لبنان-بريوت ،الطبعة غري موجودة ،سنة الطبع 0100هـ.
 .39زيدان :د .عبد الكرمي  ،املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،دار عمر بن اخلطاب للطباعة والنشر
والتوزيع ،مصر-اإلسكندرية0969 ،م.
 .11زيدان ،د .عبد الكرمي ،الوجيز يف أصول الفقه ،مؤسسة قرطبة ،العراق -برداد0976،م.
 .10السرخسي :امس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل املبسوط للسرخسي ،دراسة وحتقيق :خليل
امليس ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان -بريوت ،الطبعة األوىل 2111م.
 .12سعد الدين :عدنان حممد سليم ،بيع التقسيط وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،رسالة
ماجستري ،إشراف :د .اسامة احلموي ،جامعة دمشق ،سوريا-دمشق.
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 .13السندي :نور الدين بن عبداهلادي أبو احلسن ،حاشية السندي على النسائي  ،حتقيق  :عبدالفتاح
أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،سوريا-حلب ،الطبعة الثانية 0916م.
 .11الشيخ املنيع :عبد اهلل بن سليمان ،حبث يف مطل الرين وأنه حيل عرضه وعقوبته ،ضمن كتابه حبوث
يف االقتصاد اإلسالمي ،املكتب اإلسالمي ،لبنان -بريوت ،الطبعة األوىل0996 ،م.
 .12الصنعاين حممد بن إمساعيل األمري الكحالين سبل السالم ،مكتبة مصطفى البايب احلليب ،الطبعة
الرابعة0961م.
 .16علي حيدر درر احلكام شرح جملة األحكام ،حتقيق تعريب :احملامي فهمي احلسيين ،دار الكتب
العلمية ،لبنان-بريوت ،الطبعة وسنة الطبع غري موجودتني.
 .17العيىن :بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الريتاىب احلنفى ،البناية
شرح اهلداية ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2111 ،م.
 .11الفريوزآبادى جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب القاموس احمليط  ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث
العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت-
يف مؤسسة الرسالة إشراف :حممد نعيم
ُ
لبنان ،الطبعة الثامنة2112م.
 .19القاموس الفقهي لرة واصطالحا ،د .سعدي أبو حبيب ،دار الفكر .دمشق – سورية ،الطبعة
الثانية 0911م.
 .21القرايف :أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي ،الفروق "أنوار الربوق يف
أنواء الفروق" عامل الكتب ،بريوت – لبنان ،الطبعة وسنة الطبع غري موجودتني. .
 .20املاوردى :العالمة أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب ،احلاوى الكبري ـ دار الفكر ـ بريوت ،الطبعة
غري موجودة0993 ،م،
 .22جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد الثاين /العدد الثاين0112/ه0912-م.
 .23جم لة األحكام العدلية ،للجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية ،حتقيق :جنيب
هواويين ،نشر وتوزيع :نور حممد ،كراتشي.
 .21جملة جامعة امللك عبد العزيز ،اجمللد الثاين0991 ،م.
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 .22حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي ،يف تفسريه املوسوم بـِ :التحرير والتنوير :حترير املعىن
السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد ،الدار التونسية للنشر – تونس0911 ،م.
 .26حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد امس الدين ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد
عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،لبنان-يريوت ،الطبعة األوىل 0990م.
 .27حممد عليش منح اجلليل شرح على خمتصر سيد خليل :دار الفكر ،لبنان0919 -م.
 .21املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية ،د .على مجعة حممد عبد الوهاب ،دار السالم ،مصر -القاهرة،
الطبعة الثانية  2110 -م.
 .29معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لرة الفقهاء أ .د .نزيه محاد ،دار القلم  ،سوريا-دمشق.
الطبعة األوىل 2111م.
 .61منح اجلليل شرح على خمتصر سيد خليل .حممد عليش .دار الفكر0919،م.
 .60النفراوي :أمحد بن غامن بن سامل بن مهنا ،شهاب الدين األزهري :الفواكه الدواين على رسالة ابن
أيب زيد القريواين ،دار الفكر0992 ،م.
 .62وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،الطبعة 0913 ،2م.
 .63اليمين :د .حممد بن عبد العزيز بن سعد الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة دراسة فقهية
مقارنة ،دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ،السعودية الرياض ،الطبعة األوىل 2116م.
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التربية السلوكية (التصوف السني)

الشيخ أبو أسام :المصطف غايم الحسن
أسراذ الفقه نالح دث بتمي :اآلداب نالعموم اإليسايي :جامع :محم األنل
نج ة/المغرب
احلمد هلل حنمده ونستعينه ونسترفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
اهلل فهو املهتدي ،ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا ،مث الصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله
وصحبه ومن سار على دربه إىل يوم الدين.
أما بعـد؛
فإن الرتبية السلوكية أو التصوف السين ،جليل القدر ،عظيم النفعَ .م َه َّمتُه تزكية األنفس من الدنس،
وتطهري األنفاس من األرجاس ،وتوصيل اإلنسان إىل نيل مرضاة الرمحن .وخالصته ،اتبا شر اهلل،
وتسليم األمور كلها هلل ،وااللتجاء يف كل الشؤون إليه ،مع الرضا باملق ّدر ،من غري إمهال يف واجب ،وال
مقاربة حملظور.
وقد أطلق اصطالح التصوف على طائفة من الناس هم :العباد ،والزهاد ،والفقراء ،وامللهمون،
والسياحون ،وأهل العزلة ،وأهل الصمت ،وأهل اخللوة ،وأهل الذكر ،وأهل اإلرشاد...
يقول الفقيه الصويف الشيخ العالمة احملتسب :سيدي أمحد زروق -رمحه اهلل تعاىل -يف القاعدة
أمجع،
الثانية من قواعده" :ماهية الشيء حقيقتُه ،وحقيقتُه ما دلت عليه مجلتُه ،وتعريف ذلك حبدٍّ ،وهو ُ
أوضح ،أو تفس ٍري ،وهو أمتُّ لبيانه وسرعة فهمه.
أو رس ٍم وهو
ُ
ورِسم وفُسر بوجوه تبلج حنو األلفني ،مرجع كلها لصدق التوجه إىل اهلل تعاىل،
وقد ُح َّد التصوف ُ
وإمنا هي وجوه فيه"(.)0
وقال يف القاعدة السادسة" :االصطالح للشيء مما يدل على معناه ،ويُشعر حبقيقته ،ويناسب
ٍ
ٍ
شرعية وال عُرفية ،وال رف ِع موضو أصلي وال
إخالل بقاعدة
موضوعه ،ويعني مدلوله من غري لَْبس وال
عُريف ،وال معارضة فر حكمي ،وال مناقضة وجه حكمي ،مع إعراب لفظه وحتقيق ضبطه ،ال وجه
إلنكاره.

)-(0قواعد التصوف.22 ،
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واسم التصوف من ذلك؛ ألنه عريب مفهوم ،تام الرتكيب ،غري م ِ
ٍ
ملتبس وال مبه ٍم؛ بل
وهم وال
ُ
اشتقاقه مشعر مبعناه؛ كالفقه ألحكام اإلسالم واألعمال الظاهرة ،واألصول ألحكام اإلميان وحتقيق
املعىن ،فالالزم فيهما ،الزم فيه الستوائهما يف األصل والنقل"(.)0
هذا كالم نفيس وواضح ،يقطع قول كل بليج ،وينبري أن يكتب مباء الذهب.
والتعريف الذي خنتاره للتصوف من بني تعريفاته الكثرية اليت أوصلها سيدي أمحد زروق إىل ألفني،
وأورد منها اإلمام ابن السبكي يف «طبقاته» حوايل ألف ،وسهر على التقاطها قبله أبو منصور عبد
القادر البردادي من خمتلف املصادر ورتبها تبعا ألصحاهبا على حروف اهلجاء.
أقول :إن التصوف هو "التخلي عن كل دين والتحلي بكل سين".
وهذا هو فحوى كلمة (التقوى) الواردة يف نصوص الشر يف أرقى مراتبها احلسية واملعنوية .فالتقوى:
وخلق سوي ،وهي ُسلَّم إىل أعلى مراتب القرب والوصول ،إذ هي معاملة اهلل حبسن العبادة،
عقيدة ُ
ومعاملة العباد حبسن اخلُلُق.
وهذا االعتبار هو ما نزل به الوحي على كل األنبياء والرسل ،وعليه تدور حقوق اإلنسانية الرفيعة يف
اإلسالم.
وروح التقوى،كما هو معلوم ،هو (التزكي) .قال تعاىل﴿ :قد أفلح من زكاها﴾ [الشمس .]9/وقال
جل شأنه﴿ :قد أفلح من تزكى﴾ [األعلى.]01/
وإىل هذا املعىن أشار سيدي أمحد زروق يف القاعدة الرابعة بقولهِ :
"صدق التوجه مشروط بكونه من
حيث يرضاه احلق تعاىل ومبا يرضاه .وال يصح مشروط بدون شرطه ﴿وال يرضى لعباده الكفر﴾
[الزمر .]1/فلزم حتقيق اإلميان﴿ ،وإن تشكروا يرضه لكم﴾ [الزمر .]1/فلزم العمل باإلسالم .فال
تصوف إال بفقه ،إذ ال تُعرف أحكام اهلل الظاهرة إال منه ،وال فقه إال بتصوف ،إذ ال عمل إال بصدق

وتوجه ،وال مها إال بإميان؛ إذ ال يصح واحد منهما دونه ،فلزم اجلميع؛ لتالزمهما يف احلكم ،كتالزم
األرواح واألجساد؛ إذ ال وجود هلا إال فيها كما ال حياة هلا إال هبا.
ومنه قول مالك رمحه اهلل( :من تصوف ومل يتفقه ،فقد تزندق .ومن تفقه ومل يتصوف ،فقد تفسق.
ومن مجع بينهما ،فقد حتقق).
األول؛ ألنه قال باجلرب املوجب لنفي احلكمة واألحكام.
ندق ُ
قال زروق :تز َ
وت َف ّس َق الثاين :خللو عمله من التوجه احلاجب منهما عن معصية اهلل "تعاىل" ،ومن اإلخالص
املشرتط يف العمل هلل.

)-(0قواعد التصوف.22 ،
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وحتقق الثالث :لقيامه باحلقيقة يف عني التمسك باحلق"(.)0
وهلذا التالزم بني الفقه والعقيدة والتصوف ،حرص علماء املررب على حتصيلها ،وألزموا أنفسهم
وألزموا غريهم هبا ،فجعلت عندهم من الثوابت اليت ال ميكن أن يطرى فيها جانب على آخر؛ وهلذا قال
ابن عاشر ،رمحه اهلل ،يف «املرشد املعني»:
وبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالعون م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اهلل اجملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات لألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
يف عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعري وفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ويف طريقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اجلنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالك
وإذا ألزم هبا األمي ،فالعلماء هبا ألزم ،فتأمل.
وهبذا املعىن ،نستطيع اجلزم بأن التصوف قد ُمورس فعال يف العهد النبوي والصحابة والتابعني ومن
بعدهم .وال غرابة ،فقد امتاز التصوف ،بالدعوة إىل اهلل ،واجلهاد يف سبيل إعالء كلمة اهلل ،ودعا إىل
التحلي باخللق وإىل املواظبة على الذكر والتفكر ،والزهد يف الفاين ،حرصا على بناء اإلنسان ،وربطه
مبواله يف كل فكر وقول وعمل ونية ،ويف كل موقع من مواقع اإلنسانية يف احلياة العامة.
وكل هذا من مكونات التقوى (أو التزكي) كما مر.
وهبذا يكون التصوف مما نزل به القرآن الكرمي (التزكي) ،وحثت عليه السنة املشرفة (اإلحسان).
والتزكي يف القرآن واإلحسان يف احلديث هو :مقام الربانية اإلسالمية ،يقول تعاىل﴿ :كونوا ربانيني مبا
كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون﴾[،آل عمران.]71/
وهذا ما أكده الشيخ زروق يف القاعدة اخلامسة بقوله" :إسناد الشيء ألصله ،والقيام فيه بدليله
مينع من ثبوت معارضتها .فأصل
اخلاص به ،يدفع َ
قول املنك ِر حلقيقته؛ ألن ظهور احلق يف احلقيقة ُ
التصوف مقام "اإلحسان" الذي فسره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :بأن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل
تكن تراه فهو يراك» ؛ ألن معاين صدق التوجه هلذا األصل راجعة ،وعليه دائرة؛ إذ لفظه دال على طلب

املراقبة امللزومة به ،فكان احلض عليها حضا على عينه ،كما دار الفقه على مقام اإلسالم ،واألصول على
مقام اإلميان.
ِ
َّ
يل ليتعلمه الصحابة رضي اهلل
فالتصوف أحد أجزاء الدين الذي علمه عليه الصالة والسالم جرب ُ
عنهم"(.)2
قال ابن خلدون رمحه اهلل" :أصله ،أن طريقة هؤالء القوم مل تزل عند سلف األمة وكبارها من
الصحابة والتابعني ومن بعدهم طريقة احلق واهلداية .وأصلها العكوف على العبادة واالنقطا إىل اهلل
)-(0قواعد التصوف.21 ،
)-(2نفسه.22 ،
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تعاىل ،واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها ،والزهد فيما يقبل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه ،واالنفراد
عن اخللق يف اخللوة للعبادة .وكان ذلك عاما يف الصحابة والسلف .فلما فشا اإلقبال على الدنيا يف
القرن الثاين ،وما بعده وجنح الناس إىل خمالطة الدنيا ،اختص املقبلون على العبادة باسم الصوفية
واملتصوفة"(.)0
ويعد القرن الثالث اهلجري مرحلة هامة بلج فيها التصوف النضج والكمال .وأصبحت له قواعد
معروفة وضوابط حمكمة .كما هو الشأن مع الفقهاء يف الفقه واألحكام يف املذاهب الفقهية املشهورة،
وأصحاب احلديث يف علوم احلديث ،وكذا علماء النحو يف قواعد النحو ،وعلماء العقيدة يف قواعد
العقيدة وضوابطها ،ويف سائر العلوم والفنون واملعارف.
جاء يف كتاب «نفحات األنس» :إن أول من تسمى صوفيا هو أبو هاشم الكويف املعاصر لسفيان
الثوري .ويرى البعض أن أهل برداد هم الذين اخرتعوا هذه الكلمة ونفى ذلك السراج يف اللمع ألن يف
وقت احلسن البصري كان يعرف هذا االسم أي يف زمن الصحابة.
وأول من تكلم من البرداديني يف احلقائق اإلهلية والسر :سري السقطي ،وأول من حاضر يف
التصوف :حيىي بن معاذ الرازي املتوىف سنة  221هـ؛ كما جاء يف «تذكرة األولياء» .بينما يزعم
نيكلسون أن ذا النون املصري ،كان له أكثر األثر يف تشكيل الفكر الصويف .ويؤكد يف ترمجة «املثنوي»
أن مؤسس التصوف هو أبو يزيد البسطامي...
ولو أن الدارسني حبثوا ٍ
بتأن ،بعيدا عن نزاعات وأهواء واجتاهات عصبية؛ لتلمسوا أصول التصوف
األوىل يف القرآن نفسه ويف سنة نيب اهلل تعاىل صلى اهلل عليه وسلم .وكان واجبهم أال ينسوا أبدا أن النيب
صلى اهلل عليه وسلم هو الرائد األول للتصوف اإلسالمي حبق وأننا نلمس تصوفه يف حتنُّثه يف غار حراء.
"أليست حياة س يدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم هذا مبا فيها من حتنث وخلوة واكتفاء بالقليل من الزاد
صورة أوىل للحياة اليت كان حيياها الزهاد والعباد والصوفية بعد ذلك ،وخيضعون فيها أنفسهم لرياضات
وجماهدات وخيتلف فيها على أنفسهم أذواق ومواجيد ،وكلها عندهم سبيل إىل كشف احلقيقة؟...
أليس هذا التأمل الذي كان ميعن فيه سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ،ويريب فيه عن كل شيء
حىت عن نفسه ،أساسا هلذه األذواق واملواجيد الصوفية ،وملا يعرض فيها لسالك طريق اهلل من غيبة

وسكر وحمو وفناء"(.)2

)-(0املقدمة.919/3 ،
)-(2احلياة الروحية يف اإلسالم أ.د .مصطفى حلمي.09 ،
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واحلقيقة اليت ال ينبري أن تعزب عن البال ،هي أن أئمة املذاهب األربعة :أبو حنيفة ،ومالك،
والشافعي ،وأمحد ،وإن غلب عليهم االشترال باألمور الشرعية وما يتعلق هبا من أحكام؛ فإهنم كانوا
أيضا- ،كما يقول اإلمام الرزايل رمحه اهلل يف «اإلحياء»" :-مشترلني بعلم القلوب ومراقبني هلا"(.)0
فهذا اإلمام أمحد ،أحد شيوخ اإلسالم صدقا ،الذي استحوذت عليه طائفة من الناس اليوم ،ونسبته
إليها وهو منها براء يف أكثر ما يدَّعونه وينسبونه إليه ،يقول فيه اإلمام أبو زرعة الرازي" :ما رأت عيين

()2
املروذي :كان أبو عبد اهلل إذا ذكر املوت،
مثل اإلمام أمحد يف العلم والزهد والفقه واملعرفة"  .وقال ُّ
كل أمر
خنقته العربة .وكان يقول :اخلوف مينعين أكل الطعام والشراب ،وإذا ذكرت املوت هان علي ُّ
الدنيا .إمنا هو طعام دون طعام ،ولباس دون لباس ،وإهنا أيام قالئل .ما ِ
أعد ُل بالفقر شيئا ،ولو وجدت

السبيل خلرجت حىت ال يكون يل ذكر"(.)3
َ
وال شك أن الكثري من أصول الصوفية الصحيحة املتفرقة يف الكتب ،قد اجتمعت يف شخصية
اإلمام أمحد( ،)1وأمثاله من األئمة الكبار.

ألنه رضي اهلل عنه ممن تكلم بعلوم الصوفية ،كما صرح بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية حني
قال يف رسالته «الصوفية والفقراء»" :وقد نُِقل التكلم به من غري واحد من األئمة والشيوخ كاإلمام
أمحد وأيب سليمان الداراين وغريمها .وقد روي عن سفيان الثوري ،وبعضهم يذكر ذلك عن احلسن
البصري"( .)2ولذلك ليس غريبا أيضا ،أن جند ترمجته مذكورة يف معظم كتب تراجم الصوفية مثل:
«حلية األولياء» ،و«الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية» للمناوي و«الطبقات الكربى»
شيخ أهل السنة
للشعراين و«تذكر األولياء» لفريد الدين العطار (ت617هـ) اليت جاء فيها" :كان َ
واجلماعة ،وله يف علم احلديث سعي مجيل ،وله يف الور والتقوى والرياضة واجملاهدة شأن
عظيم"( )6وذكر له كرامات عجيبة ،وقال أمحد" :أدركت كثريا من املشايخ مثل ذي النون املصري،
وبشر احلايف ،ومعروف الكرخي ،والسري السقطي ،وغريهم رمحهم اهلل"( .)7وجاء يف «كشف
) -(0إحياء علوم الدين ،دار املعرفة ،بريوت.21/0 ،
)-(2تاريخ دمشق.221/7 ،
)-(3السري.206 -202/00 ،
)-(1اإلمام أمحد ،لعبد اجلواد الدومي.92 ،
)-(2رسالة الصوفية والفقراء البن تيمية تقدمي د .حممد مجيل غازي(.03 ،دار املدين القاهرة).
)-(6التذكرة.276 ،
)-(7نفسه.276 ،
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احملجوب» للهجويري(" :)0وكل السادة الصوفية من مجيع الطبقات يعتقدون فيه ـ أي اإلمام أمحد ـ
الربكة ."..
وقل أن جند كتابا من كتب الرتاث خيلو من أثر عن اإلمام أمحد؛ وخباصة «الرسالة القشريية»،
و«الفتوحات املكية» البن عريب ،و«تنوير القلوب» ألمني الكردي ،و«إحياء علوم الدين» للرزايل،
و«تذكرة األولياء» للعطار ،والقائمة طويلة ...حىت إن البعض عند الكالم عنه وصفه بأنه( :مقتدى
الطائفة).
ومما تكلم فيه هذا الرجل القدوة من قضايا التصوف جنتزئ مسألتني للتمثيل ال للحصر:
األنل  :الروسل:
قال ابن تيمية يف فتاواه :قال أمحد يف نسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه إنه يتوسل بالنيب صلى اهلل
عليه وسلم يف دعائه( .)2وروى ابن مفلح يف «اآلداب الشرعية» عن أمحد بن حنبل أنه قال :حججت
فضللت الطريق .وكنت ماشيا فجعلت أقول يا عباد اهلل دلوين على الطريق .فلم أزل أقول ذلك حىت

وقعت على الطريق(.)3
وقد ثبت عنه ،رمحه اهلل ،أنه قال عند القحط وعند انقطا املطر :يتوسل الداعي الذي يصلي صالة
االستسقاء بالرسول  .وقد ثبت أيضا ،أنه توسل باإلمام الشافعي رضي اهلل عنهما( )1حىت تعجب
منه ابنه عبد اهلل ،فقال له أمحد :الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن!.
المسأل :الثايي ::الررر :
جاء يف السري للذهيب قال" :قال عبد اهلل بن أمحد :رأيت أيب يأخذ شعرة من شعر النيب صلى اهلل
عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها ،وأحسب أين رأيته يضعها على عينه ويرمسها يف املاء ويشربُه
ب املاء مث شرب فيها .ورأيته
يستشفي به ،ورأيته أخذ قَصعة النيب صلى اهلل عليه وسلم فرسلها يف ُج ع
يشرب من ماء زمزم يستشفي به ،وميسح به يديه ووجهه"(.)2

)-(0ص .011
).011/0-(2
)-(3الصواعق اإلهلية.76 ،
)-(1الدرر السنية ،ألمحد زيين دحالن.12 ،
)-(2السري.202/00 ،
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وختم الذهيب هذا الكالم بقوله" :أين املتنطع املنكر على أمحد ،وقد ثبت أن عبد اهلل سأل أباه
ع من يلمس رمانة منرب النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ويلمس احلجرة النبوية ،فقال :ال أرى بذلك بأسا،
أعاذنا اهلل وإياكم من رأي اخلوارج والبد "(.)0
هذا ،وله كالم يف مسائل كثرية من مثل :احملبة ،والرضا ،واجملاهدة ،والتوكل ،والقناعة ،واخلوف،
والرجاء ،واالستقامة ،واإلميان ،والتواضع ،والكرامات ،والور  ،والزهد ،وتقبيل املصحف ،وتكلم يف
السما  ،واخلمول ،واخللوة ،وكانت أحب إليه .قال الذهيب" :كان حيب اخلمول واالنزواء عن الناس
ويعود املريض ،وكان يكره املشي يف األسواق ،ويؤثر الوحدة.
قال أبو العباس السراج :مسعت فتح بن نوح ،مسعت أمحد بن حنبل يقول :أشتهي ما ال يكون،
أشتهي مكانا ال يكون فيه أحد من الناس .وقال امليموين :قال أمحد :رأيت اخللوة أروح لنفسي ،وقال
املروذي :قال يل أمحد :قل لعبد الوهاب :أمخل ذكرك فإنين أنا قد بليت بالشهرة"(.)2
قال الذهيب معلقا على ما سبق" :إيثار اخلمول والتواض ُع وكثرةُ الوجل من عالمات التقوى والفالح"(.)3
واالختالف يف حتديد املتصوف ،راجع إىل منزلته يف معراج السلوك؛ ألن كل واحد من الرجال
يعارض أبدا مقام ِس َواه ،فإن احلقيقة الواحدة ،وهي كالبستان اجلامع،
يرتجم إحساسه يف مقامه ،وهو ال
ُ
كل سالك وقف حتت شجرة منه فوصفها ،ومل يقل إنه ليس بالبستان سواها ،ومهما اختلفت
التعريفات ،فإهنا تلتقي عند رتبة من التزكي والتقوى :أي الربانية اإلسالمية ،أي التصوف على طرق
اهلجرة إىل اهلل ﴿ففروا إىل اهلل إين لكم منه نذير مبني﴾[،الذاريات .]21/وقال{ :إين مهاجر إىل
ريب﴾[،العنكبوت .]22/فالواقع أهنا مجيعا تعريف واحد يُكمل بعضه بعضا.
قال سيدي أمحد زروق" :االختالف يف احلقيقة الواحدة ،إن كثر ،دل على بعد إدراك مجلتها.
مث هو إن رجع ألصل واحد ،يتضمن مجلة ما قيل فيها ،كانت العبارة عنه حبسب ما فُهم منه.

ومجلة األقوال واقعة على تفاصيله.
واعتبار كل واحد على حسب مناله منه ،علما ،أو عمال ،أو حاال ،أو ذوقا ،أو غري ذلك.
واالختالف يف التصوف من ذلك ،فمن مث أحلق احلافظ أبو نعيم رمحه اهلل برالب أهل ِحليتِه عند
حتليته كل شخص ،قوال من أقواله يناسب حاله قائال :وقيل :إن التصوف كذا..

)-(0السري.202/00 ،
)-(2نفسه.
)-(3نفسه.
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ف كل ٍ
صدق
أحدُ ،
تصو َ ع
فأشعر أن من له نصيب من صدق التوجه ،له نصيب من التصوف ،وأن ُ
توجهه!" (.)0
هذا هو التصوف الشرعي الذي خدم الكتاب والسنة ،فإذا كان هناك تصوف خيالف ذلك ،فال
شأن لنا به ،ووزره على أهله ،وحنن ال نُسأل عنهم فـ﴿كل امرئ مبا كسب رهني﴾[،الطور.]09/
وهل من املعقول أن يرتك املسلمون إسالمهم مثال لشذوذ طائفة منهم تشرب اخلمر أو متارس الزنا
عمل
أو حتلل ما حرم اهلل ،أو متارس طقوسا جاهلية وتعبد األضرحة وتقدم هلا القرابني ،أو ...؟ وهل ُ
تعد سافر،
هؤالء الشواذ يكون دليال على أن اإلسالم ليس من عند اهلل ؟! إن أخذ الربيء بذنب غريهٍّ :
التعميم يف احلكم على اجملمو بتصرف أفراد انتسبوا إليه سلبا أو إجيابا :ظلم مبني.
و ُ

إن اللبيب ،أيها احلصيف ،ال حيتاج إىل كثري من اجلهد ليكتشف الفرق بني التصوف السين الذي
انتهجه أسالفنا وتبنوه منذ القدمي ،والذي نؤكد احلفاظ عليه اآلن ،وبني التدين الشعيب املرشوش الذي
ص نعه أعداء الدين ليخدر الشعب ،ويرذي خياله اجلماعي باألساطري واخلرافات اليت جتعله يف النهاية
يعيش األوهام ويطلب احملال وتنز منه كل أمناط التفكري الناقد.
لقد كان االحتالل يرى يف هذا التدين اخلرايف سبيال إىل حتطيم العقيدة الصحيحة ،وتوجيه الشعب
الوجهة اليت يريدها بتشجيعه الثقافة السلبية والتصورات الفاسدة ،مسترال اجلهل املطبق ،وسرعة ارتباط
الناس باألوهام واخلرافات.
وال أريد أن يفهم من كالمي التحامل على الشخصيات الروحية كاملتصوفني الكبار ،وال على
املدارس والكتاتيب وبعض الزوايا اليت أدت واجبها يف املقاومة وعرب ترسيخ كتاب اهلل تعاىل يف صدور
أبنائنا داخل القرى واملداشر .كما أن املتصوفني وهم خنبة األولياء والصاحلني ميثلون جنوما ناصعة يف تاريخ
التمدن اإلسالمي واإلنسانية عامة .فأمثال اجلنيد ،واحلارث احملاسيب ،ومسنون احملب ،والقشريي،
والسهروردي ،والشاذيل ،واجليالين ،وابن عريب احلامتي ،وأمحد زروق ،وجالل الدين الرومي ،والرفاعي...
وغريهم ،تركوا لإلنسانية ذخائر من خمتلف املعارف وفنون العلم والبيان ،واحلكم املتعالية ،ال تزال إىل
اليوم تدرس ،وتروي ظمأ الروح اليت أفسدهتا حضارة املادة.
فالتصوف اإلسالمي الذي يهدف إىل التسامي بالبشرية إىل مستوى اإلنسانية الرفيعة ،الشك يف أنه
وحي من الوحي ،بل هو الدين كل الدين؛ ألنه هبذا الوصف يسعى لعالج أمراض النفوس ،وما من
إنسان على وجه البسيطة إال وهو مبتلى جبانب قليل أو كثري من مرض النفس ،أو اخلُلق أو السلوك.

)-(0قواعد التصوف.23 ،
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وإمنا بعث اهلل تعاىل األنبياء والرسل والصاحلني كلهم لعالج اإلنسان من هذه األمراض النفسية واخللقية
والسلوكية.
وملا كان التصوف قد ختصص يف هذا اجلانب ،كان طلبه فرضا شرعيا وعقليا وإنسانيا واجتماعيا،
حىت يوجد اإلنسان السوي الذي به تتسامى احلياة ،وتتحقق خالفة اهلل على أرضه ،وينتشر احلب
والسماحة بني الناس ،وتأخذ املدنية والعمران روحهما اإلمياين احملقق ملراد اهلل.
وأدلة ذلك مجيعه ،مما ال يريب عن صرار طلبة العلم ،ومما تزخر به علوم الكتاب والسنة.
وعليه ،فكل ما جاء منسوبا إىل التصوف مما خيالف الكتاب والسنة ،مهما كان مصدره فليس من
مثرة اإلسالم بوصفه مقام (اإلحسان) الذي سجله احلديث النبوي املشهور.
ومن هنا أتى ارتباط املراربة بسيد الفقهاء مالك إمام دار اهلجرة واختيارهم له بعد االختبار
كعادهتم ،فما اختاروه إال وهو أهل لذلك .وما اختاروا أبا احلسن األشعري إال وهو أهل لذلك .وما
اختاروا أبا القاسم اجلنيد إال وهو أهل لذلك؛ لكونه سيد الطائفتني ومفيت الفريقني وإمامهم وتاجهم
وطاووس العباد وقطب العلم والعلماء .كيف ال وهو القائل" :علمنا مضبوط بالكتاب والسنة .من مل

حيفظ الكتاب ،ويكتب احلديث ،ومل يتفقه ،ال يقتدى به"(.)0
()2
القائل" :ما أخذنا التصوف
و
،
القائل" :علمنا ـ يعين التصوف ـ مشبك حبديث رسول اهلل "
ُ
و ُ
عن القيل والقال ،بل عن اجلو  ،وترك الدنيا ،وقطع املألوفات"( )3والقائل" :أقل ما يف الكالم سقوط
هيبة الرب جل جالله من القلب .والقلب إذا عري من اهليبة عري من اإلميان"(.)1

وقد قال فيه اخللدي" :مل نر يف شيوخنا من اجتمع له علم وحال ،غري اجلنيد ،كانت له حال
رجحته على علمه ،وإذا تكلم رجحت علمه على حاله"(.)2
خطرية وعلم غزير ،إذا رأيت حاله َّ
وقال فيه أبو القاسم الكعيب" :رأيت لكم شيخا ببرداد ،يقال له اجلنيد ،ما رأت عيناي مثله! كان
الكتبة ـ يعين البلراء ـ حيضرونه أللفاظه ،والفالسفة حيضرونه لدقة معانيه ،واملتكلمون حيضرونه لزمام
علمه ،وكالمه بائن عن فهمهم وعلمهم"(.)6

)-(0السري.67/01 ،
)-(2نفسه.
)-(3نفسه.69 ،
)-(1نفسه.61 ،
) -(2نفسه.
)-(6نفسه.61-67 ،
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ئيسهم ...وكان
وفيه قال فريد الدين العطار" :كان سيد طائفة اهلل تعاىل و إمامهم َ
وشيخ املشايخ ور َ

يف مجيع العلوم ماهرا ،ويف الفنون كامال ،ويف األصول والفرو مفتيا ،ويف املعامالت والرياضات
واإلشارات العالية ،سابقا على األقران ،ومن أول حاله إىل آخره حاله محيدا مقبوال.
كالمه حجة يف علم الطريقة ،وما استطا َ أحد أن يعرتض عليه
والكل متفق على أمانته وكماله ،و ُ
مبخالفة السنة.
وطاووس العلماء ،وسلطا َن احملققني.
وكان لسا َن القوم،
َ
ومل يكن له نظري يف الزهد واحملبة ،ويف علم الطريقة صاحب اجتهاد .وأكثر مشايخ برداد بعده،
كانوا على مذهبه وطريقته"(.)0
والتصوف السين اإلسالمي العريب املنبثق من أعالمه األوائل املؤسسني ،الذين تركوا بصماهتم مطبوعة
يف تراثه األصيل ،املعتمد لدى السائرين يف ركاهبم عرب الزمان واملكان؛ خادم لفلسفة القرآن والسنة يف
اإلصالح والرتبية .ومل نقف فيما وقفنا عليه من تراث السلف اخلالد ،على أي تعارض حقيقي بني
أرباب التصوف ،وأرباب الفقه ،واحلديث ،والتفسري والعقيدة وغريهم ،إال ما اختلقه العوام املتنطعون
مقلدة الطوائف من املتأخرين تعصبا وجهال.
يقول صاحب «اللمع»" :أما أهل التصوف فقد اتفقوا مع الفقهاء وأصحاب احلديث يف معتقداهتم
وقبلوا علومهم ،ومل خيالفوهم يف معانيهم ورسومهم ،وشاركوهم بالقبول واملوافقة يف مجيع علومهم.
ومن مل يبلج من الصوفية مراتب الفقهاء وأصحاب احلديث يف الدراية والفهم ،ومل حيط مبا أحاطوا به
علما ،فإهنم راجعون إليهم يف الوقت الذي يشكل عليهم حكم من األحكام الشرعية أو حد من حدود
الدين ،فإذا اجتمعوا فهم يف مجلتهم فيما اجتمعوا عليه ،فإذا اختلفوا فاستحباب الصوفية يف مذهبهم
األخذ باألحسن واألوىل واألمت احتياطا للدين وتعظيما ملا أمر اهلل به عباده ،واجتنابا ملا هناهم اهلل عنه...
مث إهنم بعد ذلك ارتقوا إىل درجات عالية وتعلقوا بأحوال شريفة ومنازل رفيعة من أنوا العبادات
وحقائق الطاعات واألخالق اجلميلة"(.)2

) -(0تذكرة األولياء.129 ،
) -(2اللمع.21 ،

جملة املدونة:

السنة األوىل ،العدد الثاني :ذو احلجة 5341هـ /تشرين األول 4153م

271

