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 مقـــــدمــة:

 

، وكل علم منها يقدم إضافة في لهذا العلم علوم كثيرة مساعدةالتاريخ أن علم يعلم الدارس في  
ن الدارس من رؤية جوانب قد تكون غامضةمجاله، يعطي فسحة  أو  جديدة للتحليل والمناقشة ، ويمّكِّ

لو ظّل التاريخ حبيس ذاته ومنهجه، بل كثير من العلوم تمنح المؤرخ معلومات ومعطيات ال  ناقصة

علم اهج" ،""علم المن"علم الجغرافيا"، علم اآلثار"، "توجد في كتب التاريخ المحض، ومن ذلك 
لم األنتروبولوجيا"، "علم األدب"، ومنها أيضا "علم الفقه السياسة"، "علم اإلجتماع"، "ع

ونظرا الرتباط كتب النوازل بحياة الناس ارتباطا وثيقا جعلها تحتل الصدارة من ناحية وازل" ، والن

األهمية فيما يخص دراسة المجتمعات وهو ما جعل الكثير من المؤرخين ينّوهون بها ويدعون إلى 
ا ضرورة دراستها واستخراج مكنوناتها عساها تغطي النقص الكبير في مصادرنا التي يغلب عليه

والتي في معظمها بالدرجة األولى و"كتب التراجم والطبقات" بالدرجة الثانية، فرع "التاريخ العام" 

وأحوال الحكام وعائالتهم، ثم أخبار العلماء بمختلف  غطت الجوانب السياسية والعسكرية
 تخصصاتهم .

تغوص في وسط جسور ممتدة إلى المادة التاريخية التي إذن تفتح لنا كتب الفقه والنوازل  
الحياة العامة، وتفصل في أدّق يومياتهم المعيشية الخاصة منها واألسرية والمجتمعية، تحفر في 

والممنوعات، وعلى العموم تمكننا النوازل من دراسة  أسرار البيوت، وتكشف أغوار المحظورات

ي الغرب الجوانب الحضارية بشكل عام لمجتمع ما، ومن حّظ وقدر دارس التاريخ الحضاري ف
 اإلسالمي أن هذا النوع من التآليف وجد ضالته بين علمائنا عامة وفقهائنا خاصة.

 

 

 

 

 

 



 

 :وازلــــه والنــــل حول الفقـــمدخ :رة األولىـــــاضالمحـــــــــــــــ 

 

 حااصطال، أما هو العلم بالشيء وفهمه ومعرفته معرفة جيدة لغة الفقه :قه ــــفالف ــتعري_ 1

م الكري ي القرآنفيلية فهو العلم الذي يُعنى بفهم أحكام الشريعة اإلسالمية واستنباطها من أدلتها التفص

لم الذي هو العوالنبوية في كل مناحي حياة المسلم بما عليه من أفعال وعبادات مكلّف بها، والسنة 

 يقرر حكم الشيء بحالله وحرامه ووجوبه وندبه وكراهيته.

هذا العلم تشمل المعرفة بأحكام العبادات وأحكام المعامالت التي تضم  الفقهيةواألحكام  

 ضافة إلىباإل مدنية بين الناس وأحكام األحوال الشخصية وأحكام الجنائيات، واألحكام القضائيةال

 األحكام المتعلقة باإلمامة أو الخالفة والسياسة

 ويجيب عنها الفقيه عبر ما يسمىهو تلك التساؤالت التي أجاب  :لالنوازفقه أما 

هة أو مشاف بالفتاوى،هذه التساؤالت المنبعثة من الناس بمختلف مشاربهم ومستوياتهم سواء كانت

 عبر  الكتابة. بواسطة أو

لعامة الناس أو  -حدثت فعال -وتميزت هذه الفتاوى عن غيرها أنها كانت في معظمها واقعية   

تي السؤال من فقيه مفتي أشكلت عليه مسألة أو نازلة أو اختلف سادتهم أو حتى حكامهم، بل قد يأ

 (1)حولها فقهاء منطقته 

د و لعقائافقد شملت كل جوانب حياة الناس في   وبما أن هذه النوازل اختصت بكونها "واقعية "

ها عن كل برالعبادات وفي المعامالت و اآلداب العامة وغيرها، وقد حملت أسماء عديدة لكنها تع

انا أحي " وحملتي "المسائل" وهي أيضا "الفتاوى" وهء واحد، فهي "األجوبة " وهي "النوازلشي

 اقعية بلوم تكن األحكام" ، إال أن هذه األخيرة اختلفت في الغالب على ما سبقها أنها ل"أخرى اسم 

 -اتها جزئي أحكام عامة اتفق عليها فقهاء المذهب المالكي األوائل و المشهورون أو اختلفوا في

 –سالميهذه المؤلفات في الغرب اإل وسأذكر الحقا مختلف العناوين التي تناولت النوعين من

فبينما كانت كتب النوازل أو الفتاوى في غالبها تتناول سؤاالت وأجوبة وغير مرتبة في أبواب،  

لمذهب تناولت كتب األحكام قضايا عامة ومرتبة في أبواب في معظمها شبيهة  بالمرجع األول ل

" لإلمام سحنون المدونةم( أو "795هـ/197)ت "لإلمام مالك بن أنسالموطأ المالكي وهو "

: ثم كتاب..( ت)الوضوء، الصالة،الصيام كتب العبادا هـ( حيث تبدأ بـ :240التنوخي القيرواني )ت 

الظهار، ثم  األيمان، العدة والطالق، الرضاع، النكاح، النذور، الجهاد، الصيد، الذبائح، الضحايا،

                                                             
تقديم وتحقيق : المختار بن  ،اوىـــــفتهـ (: 520ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي ) ت  -  1

إليه بعض  " فيها كتب ،472، ص  01م. ج.1987ه1407، 01الطاهر التليلي، دار الغرب اإلسالمي، لبنان،  ط.

 ، 510نة سوكتب إليه )رضي هللا عنه( القاضي بسبتة حرسها هللا تعالى أبو الفضل بن عياض  ،فقهاء جيان

 ( وأمثالها كثير. 1226،ص 02بخمسة عشر سؤاال في نوازل نزلت به ") ج. 



، كتب: القضاء والشهادات والشركةو اإلجارة ،كتب األكرية الجعل، الصلح،كتاب ، كتاب البيوع 

 ( .2)...والحدود الحبسو الهبات،و الوصايا،و

أما بعد فإن »يقدم لكتابه الكافي :  ( وهوهـ  463النمري القرطبي)ت  وفي هذا يقول ابن عبد البر

بعض إخواننا من أهل الطلب و العناية و الرغبة في الزيادة من التعليم سألني أن أجمع له كتابا 

، لما يبنى عليها من الفروع و البينات في أصول وأمهاتمختصرا في الفقه يجمع المسائل التي هي 

ومبوبا...  ا مهذبا وكافيا مقربا ومختصراومعرفة الحالل والحرام يكون جامع األحكام فوائد

واعتمدت فيه على علم أهل المدينة وسلكت فيه مسلك مذهب اإلمام أبي عبد هللا مالك بن أنس رحمه 

 وعلى هذا النهج سارب كتب األحكام. (3)« هللا 

ولم تخل بعض هذه الكتب "كتب األحكام" من إجابات عن حوادث حقيقية خصت زمن الكاتب أو 

هـ( أو " فصول 399ط على واقع معيشي معين مثل "منتخب األحكام" البن أبي زمنين ) ت إسقا

 . ( 4)هـ( 474األحكام" ألبي الوليد الباجي ) ت 

تطبيق األحكام الفقهية العامة على الواقع ، أو نزول  -إن صح التعبير -أما كتب النوازل فكانت   

الفقه إلى أرض الواقع ، حيث يحل مشاكل الناس التي أشكلت عليهم، هذه الحلول التي تركت 

ابن يقول  الجتهاد الفقيه كانت تستنبط من الكتاب والسنة ولم تكن متروكة ألهواء الفقهاء ، وفي هذا

عن وجه ما روي عن عمر بن عبد العزيز )رضي( أنه قال: تحدث للناس أقضية »حول سؤال  رشد

فالوجه في ذلك أن ما حدث من النوازل التي ال يوجد فيها » ، فأجاب:« بقدر ما أحدثوا من الفجور؟ 

والسنة ألن هللا عز نص في الكتاب والسنة وال فيما اجتمعت عليه األمة يستنبط لها أحكام من الكتاب 

وجل يقول:)) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول و أولي األمر منكم فإن تنازعتم في 

)) ولو ردوه إلى الرسول وإلى ( ...وقال أيضا59)النساء/-اآلية-إلى هللا و الرسول(( شيء فردوه

"، فجعل المستنبط من الكتاب 83نساء/" ال-اآلية –((أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 

اآلية  –((وجل: ))وما فّرطنا في الكتاب من شيء  والسنة علما وأوجب الحكم به فرضا، و قال عز

رضي هللا عنه: فال نازلة إال والحكم فيها قائم من القرآن إما بنص  -، قال أبو الوليد(38األنعام/) –

 (5)« .علمه من علمه وجهله من جهله... وإما بدليل

وإذا كان هذا حال النوازل فإن المنبري لها ال يكون إال عالما عارفا و مجتهدا و في هذا يقول ابن    

لم يختلف العلماء بالمدينة و غيرها فيما علمت أنه ال ينبغي أن يتولى القضاء إال »  عبد البر:

                                                             

 2- اإلمام سحنون : المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس ، مطبعة السادة، مصر. ينظر: كتاب الموطأ: اإلمام مالك 

.1988،  01ان للتراث، القاهرة، ط.، فهرسة وتقديم قسم الدراسات  بدار الكتاب العربي ، دار الريبن أنس   

- ابن عبد البر النمري القرطبي : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ،دار الكتب العلمية،لبنان، ط.03 

 ،1427ه/2006م ،ص 09 . 3 
» وفاء العجوري: وقد درست مؤخرا باحثة من تطوان وضع المرأة األندلسية من خالل هذا الكتاب وهي: - 4

مجلة دعوة ، «يهـ من خالل فصول األحكام ألبي الوليد الباج5مقتطفات من أوضاع المرأة األندلسية في القرن 

 عدد  اط،نشر، الربأبي رقراق للطباعة والدار  وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية بالمملكة المغربية ، ، الحق

  وما بعدها. 63،ص2010هـ/يوليو 1431، جمادى الثانية 396
 وما بعدها. 761، ص02مصدر سابق،ج.: ابن رشد - 5



لسنة و اآلثار وأحكام الموثوق به في دينه و صالحه و فهمه و علمه و شرطوا أن يكون عالما با

وال ينبغي أن يفتي وينصب نفسه للفتوى إال من كان هكذا وجوه الفقه واختالف العلماء ....القرآن و

 (6)...« إال أن يفتي رجل رجال بشيء قد سمعه 

و يزيد ابن رشد توضيحا في جوابه عن سؤال حول جواز إفتاء من قرأ الكتب المستعملة مثل    

من قرأ و»  دون رواية أو الكتب المتأخرة التي ال توجد فيها رواية أم ال؟ فأجاب: المدونة و العتبية

الكتب التي ذكرت و تفقه فيها على الشيوخ و فهم معانيها و عرف األصول التي بنيت عليها مسائلها 

من الكتاب و السنة و اإلجماع، و أحكم وجه النظر و القياس و لم يخف عليه ناسخ القرآن من 

به معنى منسوخه، وال سقيم السنة من صحيحها إذا نظر فيها، و كان معه من اللسان ما يفهم 

التي ال نص فيها فيفتي فيها باجتهاده، ومن لم يلحق  جاز أن يستفتي فيما ينزل من النوازلالخطاب 

  (7)« ...تي في المجتهدات التي ال نص فيهابهذه الدرجة فال يصح أن يستف

 

ابقا، أشرت س ه كمايندرج ضمن هذا المقياس عموم كتب الفق :ــــرىه األخـــــــ_ كتب الفقـــــ2

حويه تلما  وإن كان العمود الفقري للدراسات االجتماعية خاصة والحضارية عامة هي كتب النوازل

 :ألصول()ا كتب الفقه الخالصوال تزييف، فمن من مادّة دسمة متنوعة، وخام ليس فيها محسنات 

الواضحة وونسي، مالك، والمدونة الكبرى لإلمام سحنون التنوخي التما رأيناها سابقا كموطأ اإلمام 

ي الفقه افي فالبن حبيب األندلسي، والرسالة والنوادر والزيادات البن أبي زيد القيرواني، والك

لحفيد، اد ثم المالكي البن عبد البر، وشرح الموطأ البن العربي األندلسي، ومؤلفات ابن رشد الج

جاالت وهي ال تقل أهمية عن كتب النوازل لما تحويه من ذكر لم:  لحسبةكتب اوغيرها، ومن 

ان ككسب المعيشة لدى عامة الناس)الحرف والمهن(، وكذا بعض السلوكات االجتماعية التي 

سبة" البن األخوة، و"كتاب الحسبة" البن عبدون  ي لتجيبايراقبها المحتسب، مثل: كتاب "الحِّ

ن بيحيى "في آداب الحسبة" للسقطي المالقي، و"أحكام السوق" لاألندلسي، ومثله للكرسيفي، و

تب كعمر، و"نهاية الرتبة في طلب الحسبة" للشيزري عبد الرحمان بن نصر. وتندرج ضمنها 

ناظر فة الالبدع ككتاب "الحوادث والبدع" للطرطوشي، و"كتاب االعتصام" لإلمام الشاطبي، و"تح

ن الت" البوالسج : ككتاب "الوثائقالوثائق والعقود، ثم كتب انيفي تغيير المناكر" للعقباني التلمس

المنهل ت، و"العّطار، و"الُمقنع في علم الشروط" ألحمد بن مغيث الطليطلي، و"الوثائق" البن عا

  وغيرها. ،الونشريسيالرائق في علم الوثائق" لإلمام 

 

العتبارات تاريخية استعمارية كان أوائل المهتمين بكتب النوازل   :وازل ـــــام بالنــــاالهتم _3 

هم المستشرقون الذين عملوا على استخراج مادتها التاريخية خاصة منها االجتماعية و االقتصادية 

                                                             
اإلفتاء وعالقته بالخبرة من خالل النوازل ينظر:حسن الصويني : . 497ابق ،صابن عبد البر، مصدر س -_ 6

 ، 2002-1200باط،،إشراف السعيد بوركبة ،دار الحديث الحسنية، الر-رسالة دكتوراه - الفقهية بالمذهب المالكي

 وما بعدها. 20ص
 .1275-1274ص  ،03ج ،مصدر سابق ابن رشد: -  7



حيث صدرت  1909و1908وتعود أوائل الدراسات إلى بداية القرن العشرين وبالضبط سنة 

تناول فيها بالتحليل » غربي" دراستان لألستاذ إميل عمار  بباريس ضمن " نشرة األرشيف الم

م( برز 20في ثالثينات نفس القرن)   E.Amar(8)«  مختارات من فتاوى المعيار للونشريسي 

مستعربان إسبانيان قاما بلفت االنتباه " إلى ما في كتب النوازل من مادة غنية بالمعلومات" وهما:" 

، وتالهما بعد ذلك "  Salvadorvila)  (و سلفادور فيال  ( Lopez Ortiz)لوبيز أورتيز" 

حيث نبه األول إلى كتب "األحكام  "J.Berque" و" جاك بيرك   R.Branschvigبرانشفيلك 

( ، ثم جاء دور المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال 9إلى كتاب نوازل مازونة ) والنوازل"والثاني

 (10)الذي عاد في كتابه " تاريخ إسبانيا المسلمة" إلى "األحكام الكبرى" البن سهل 

" حول الزواج في الغرب اإلسالمي   Hady Roger Idrisثم جاءت دراسات "روجي إدريس    

لونشريسي بشكل كبير، ثم كتب بعدهم " و"القبائل"  و" البربر" التي استغل فيها فتاوى المعيار ل

" التاريخ و المجتمع في الغرب اإلسالمي" من خالل كتاب  Vincent Lagardiéreالغرديار

 وغيرها. (11)المعيار أيضا 

ال ن أمثثم انتقل هذا االهتمام إلى المؤرخين المسلمين خاصة في مصر و المغرب األقصى م   

 المصري محمود 

" كتاب أحكام السوق" ليحيى بن عمر من فتاوى المعيار ومواطنه الدكتور  علي مكي الذي استخرج

محمد عبد الوهاب خالف الذي قام بإخراج سلسلة من الوثائق من كتاب األحكام الكبرى البن 

 (12)سهل.

ناولوه تكثرة ما عة" لأما المغاربة فقد قّربوا النوازل إلى نفوس الباحثين وجعلوا منه " حديث السا    

قد سنية ، وث الحبحوث تاريخية  بكليات اآلداب و العلوم اإلنسانية ، ودراسات فقهية بدار الحدي من

 محمد واشتهر من السابقين محمد زنيبر،إبراهيم القادري بوتشيش  ، محمد حجي، بنميرة عمر 

 المنوني.

ها جديدا يدفع إلى وأما في الجزائر فقد ركبنا السفينة متأخرين نوعا ما ولكن يظهر أن هناك توج   

هذا الطريق الستغالل كتب الفقه و النوازل في األبحاث التاريخية الجديدة ويمكن اإلشارة إلى بعض 

                                                             
: ضمن« –نوازل ابن الحاج القرطبي نموذجا  -أهمية الفتاوى الفقهية في كشف وقائع التجربة األندلسية»أحمد اليوسفي شعيب: - 8

لعامة ،الرياض، : التاريخ وفلسفته، مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز ا1، قسم األندلس قرون من التقلبات و العطاءات ندوة

 وما بعدها. 397، ص 01،1990ط.
، مجلة دعوة الحق،« نوازل بالد المغرب واألندلس خالل العصر الوسيط: تقديم وترتيب ببيبلوكرونولوجي»محمد ياسر الهاللي:  - 9

خ البادية مساهمة في دراسة تاري -النوازل و المجتمع، عمر بنميرة: 143-142م،ص 2010هـ/ 1431، جمادي الثاني 396د.عد

-1988باط، ،دبلوم الدراسات العليا،إشراف: محمد زنبير،جامعة محمد الخامس ، الر -هـ15و14هـ /9و 8بالمغرب الوسيط ق 

 .34،ص1989
10 - . , 1950,T.03 , Maisonneuve leiden , E.J.BrileEspagne Musulmane’l Histoire de:  Levi Provençal 
11 - Analyse du Miyar -: Histoire et société en occident musulman au Moyen Age Vincent Lagardiére

.                                , Consejo superior de investigaliones cientificas, Madrid, 1995 Wansharisi -d’Al

                        
، المركز -مستخرجة من مخطوط األحكام الكبرى البن سهل -ثالث وثائق في محاربة األهواء والبدع في األندلسأذكر منها :  - 12

 ووثائق أحكام، دلسوثائق في الطب اإلسالمي ووظيفته في معاونة القضاء في األن .و01،1981،القاهرة،ط. العربي الدولي لإلعالم

   .1981، 01، المركز العربي الدولي لإلعالم، ط.-مستخرجة من مخطوط ابن سهل  -القضاء الجنائي في األندلس، 



 عبد العزيز فياللي، من ساهم ويساهم في هذا الدفع أمثال األستاذ الدكتور محمد بن عميرة،

ور محمد األمين بلغيث الذي حساني الذي حقق كتاب نوازل مازونة، واألستاذ الدكت والدكتور مختار

لم يدّخر جهدا في توجيه الباحثين إلى هذا المنحى ، كما ال أنسى الزميل الدكتور طاهر بونابي 

 وغيرهم .

 

 : تطـــّور فــقـه النـــــــــوازل :ـــانيةثـالرة ـــــاضـــالمحــ

 

:ةــــــدايـــــ_ من الب1  

 اس هذا،الن ( إلى يوملى هللا عليه وسلمصعاش "فقه النوازل" وتعايش مع المسلمين منذ عهد النبي )   

 هللا فهو جزء من حياتهم اليومية ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر ،حيث سأل الصحابة رضوان

ضحه في وك وأعليهم نبيهم الكريم)ص( عن قضايا كثيرة أشكلت عليهم، وهذا القرآن الكريم أقّر ذل

ي ف فتيكم يهللا(، فقد قال هللا تعالى: )) يستفتونك قل لى هللا عليه وسلمصعدة آيات يخاطب بها النبي)

ه ، وقول-127آية –وقبلها في نفس السورة :)) ويستفتونك في النساء...(( –127النساء / -الكاللة...((

: وقوله -01األنفال / –الرسول...((ل، قل األنفال هلل و تعالى أيضا : ))ويسألونك عن األنفا

 . -85اإلسراء / -))ويسألونك عن الروح.. ((

جواباتها عند الخلفاء  بحثونس في عهد الخلفاء الراشدين يواستمرت النوازل مالزمة لحياة النا   

كما يقول  -أنفسهم وعلماء الصحابة، وكانت أخطر نازلة عاشها المسلمون في بداية خالفة الصديق

اجتهد الصديق في حكمها بما أثبت الواقع بعد صوابه » هي "فتنة الردة" حيث  -حجيمحمد 

وتوفيقه... حيث كان رأي غالب الحاضرين ومعهم عمر بن الخطاب أال يقاتلوا قوما يؤمنون باهلل 

:» .. وقال قولته المشهورة لعمر بن الخطاب لما طلب منه أن يتألفهم ( ،13)«لكن الصديق حاربهم 

لى هللا عليه ص)مفترى؟ هيهات هيهات، مضى النبي  عسيت أن أتألفهم؟ بشعر مفتعل أو بسحربماذا 

 (14)« ( وانقطع الوحي، وهللا ألجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي، وإن منعوني عقاال وسلم

هـ ( ،الشافعي 179ثم بدأ التدوين في الفقه بظهور المذاهب الفقهية الكبرى وهي : المالكي )ت.   

هـ( ، وقد تبنى الغرب اإلسالمي المذهب 150هـ(، والحنفي )ت. 241هـ( ، الحنبلي )ت.204.)ت

المالكي واختص به فظهر عدد من العلماء و الفقهاء برعوا في المذهب، وألفوا فيه تآليف كثيرة، 

هـ، 3وفيما يخص فقه النوازل ـ موضوع الدراسة ـ  فقد كان منشؤها القيروان وذلك خالل القرن 

هـ( أول من كتب فيها 240يث كان اإلمام سحنون ) أبو سعيد عبد السالم بن سعيد التنوخي تح

وتحمل اسم " النوازل" أو "أجوبة سحنون" ، نقل عنها ابن رشد في فتاويه، وهي مخطوط يحتوي 

هـ( وقد ُحققت في المغرب 265ثم جاءت نوازل ابنه محمد )ت  ،(15)مسألة نقل عنها غير واحد 55

                                                             
 . 19هـ، ص001،142المغربية للتأليف والترجمة والنشر، ط.، منشورات الجمعية نظرات في النوازل الفقهيةمحمد حجي: - 13
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هـ(، جمعها وقدمها حميد محمد لحمر، 386"فتاوى" ابن أبي زيد القيرواني)تو ،(16) 2005عام 

 . 2004طبعتها دار الغرب اإلسالمي بلبنان عام 

 كتب فيه ول منثم انتقل التأليف في هذا النوع من الفقه بسرعة البرق إلى األندلس، حيث كان أ   

ل بله ابن سههـ( ، له "اإلعالم بنوازل األحكام " نقل منها الونشريسي وق212عيسى بن دينار ) ت

 كما سنوضحه الحقا.

غيره، فتالحقت كتب األحكام و واجتهد األندلسيون بعده فيه محصورون في المذهب المالكي دون    

هـ حتى أضحى " فقه 6و 5الهجريين، ولم تدخل األندلس القرنين  4و 3النوازل خالل القرنين 

النوازل" علما مستقال وتخصصا منفردا عن باقي العلوم ولنا في ما أثبتناه سابقا من كالم ابن رشد 

قائم من القرآن إما بنص وإما بدليل علمه  الحكم فيهافال نازلة إال و»حيث ختم قوله:  دليل على هذا،

، وهو األمر الذي نلمسه أيضا من خالل تراجم بعض العلماء في هذا (17)«من علمه وجهله من جهله

القرن حيث ذكر ابن عبد الملك عن أحمد بن محمد بن زيادة هللا بن عيسى الثقفي المرسي )ت 

وعن أحمد بن (  18)« را بالفتاوى في النوازل فقيها مشاورا ذاكرا للمسائل بصي» هـ( أنه كان 554

، وعن (19)« كان فقيها حافظا للنوازل»قال: أنه  هـ(،559محمد بن هذيل األنصاري البلنسي )ت 

، (20)« فقيها حافظا مشاورا في النوازل:» سليمان بن عبد الواحد بن عيسى الهمذاني الغرناطي قال 

» هـ( أنه كان:618أحمد بن علي الغافقي القرطبي ) توقال أيضا عن سليمان بن حكم بن محمد بن 

كما سأثبته في العنصر  –ت كتب النوازل خالل هذين القرنين، فتالحق(21)«عارفا بنوازل األحكام

إلى أن وصلت  إلى عصر  وتوالت النوازل في القرون الموالية على نفس الوتيرة –القادم 

في النوازل السابقة بالغرب اإلسالمي وصل هـ (، الذي جمع موسوعة ضخمة 916.تالونشريسي)

» فيها إلى علماء زمانه ، كما أدلى هو بدلوه في كثير من القضايا التي ساقها في الكتاب وقد سماه 

،ونظرا ألهميته فقد « المعيار المعّرب والبيان المغرب عن فتاوى أهل إفريقيا و األندلس و المغرب 

 اسات والتي ما تزال مستمرة إلى اليوم.خصه المؤرخون والفقهاء بعشرات الدر

مهم أن أنبه هنا إلى أنه لم يتوقف التأليف في النوازل بعد الونشريسي الذي جعلته نقطة و

الوصول في دراستي هذه، فقد واصل فقهاء الغرب اإلسالمي في اإلنتاج، وجاءت كتبهم تترى دون 

بن محمد المكناسي وله " المسائل  هـ( محمد بن أحمد919توقف حيث وجدنا نوازل ابن غازي )ت

الحسان المرفوعة إلى حبر فاس وتلمسان " وغيرها من النوازل و"نوازل ابن عرضون " و"كتاب 

هـ(، حققه المجلس العلمي بفاس عام 1127.النوازل" للشيخ علي بن عيسى الحسين العلمي )ت

ة وهي مطبوعة ، و "نوازل هـ(، أو األجوب1133.و" نوازل بردلة " محمد علي المنبهي )ت 1983

                                                             
بإشراف محمد جميل  -رسالة دكتوراه -دراسة وتحقيق الحسن اشفري  ، نوازلأبو عبد هللا محمد بن سحنون القيرواني: - 16
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هـ( وسماها "مواهب ذي الجالل في نوازل البالد السائبة 1185الكيكي" محمد بن عبد هللا )ت 

م، و"نوازل" أبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي ) 1997والجبال" ،حققها أحمد التوفيق عام 

" سيدي المهدي بن محمد و"نوازل ، 882لخزانة العامة بالرباط رقم هـ( وهو مخطوط با1258ت 

، وله أيضا  1715هـ(، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 1342الوزاني الحسني العمراني )ت 

"النوازل الجديدة الكبرى في أجوبة أهل فاس وغيرهم من أهل المدن والقرى" ،والمسماة أيضا 

بالخزانة العامة ط "المعيار الجديد المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب" ،مخطو

 . 1997وقد طبعته وزارة األوقاف المغربية عام ، 871بالرباط رقم 

واستمر "الفقه النوازلي" مصاحبا بل وظال لحياة الناس إلى يومنا هذا، وما يزال محتفظا بنفس     

،ألن أن اإلسالم صالح لكل زمان ومكان ، مما يدل علىلسمة والخصائص وأهمها "الواقعية"ا

استمرار هذا النوع من الفقه يؤكد أن الفقه اإلسالمي غير قابل للجمود بل هو دائم الحركـية وموجود 

" لبكر بن عبد هللا أبو  -قضايا فقهية معاصرة –للبقاء ، فنـقـرأ مثال وليس حصـرا : " فقه النوازل 

، كي، وطفل األنابيبة كالضمان البنوقد تناول كما يبين من عنوانه بعض القضايا المعاصر (22)زيد

وجهاز اإلنعاش و التشريح، وزراعة األعضاء ، و الحساب الفلكي وغيرها، وكتاب الشيخ الدكتور 

وكذلك كتابه األهم " فتاوى معاصرة" طبع  وي " الحالل والحرام في اإلسالم"يوسف القرضا

لت الكثير من القضايا ، التي تناو( 23)المكتب اإلسالمي، ومثلها " فتاوى إسالمية" لعلماء سعوديين

المعاصرة، وسيأتي مستقبال مؤرخون يدرسون هذه الكتب كما نفعل نحن اآلن ويستخرجون منها 

أحوالنا االجتماعية واالقتصادية ، وهي االستمرارية التي نسعى إلى تحقيقها وبقائها وتوريثها 

 لألجيال القادمة.

  :سب سنوات وفاة أصحابها: مرتبة حكتب النوازل واألحكام بالغرب اإلسالمي_ 2

 بعضا أحصتوه بمجموعة من الدراسات القيمة التي تناولت موضوع النوازل ينويجدر بداية الت    

ى هذا غلون عللكل الطلبة والباحثين الذين يشتعونا في البيبيوغرافيا  تكونمن هذه الكتب والتي 

 .النوع من المصادر

» فحسب الترتيب الزمني فإن الدكتور الحسن بن أحمد العبادي في أطروحته للدكتوراه الموسومة    

تناول موضوع النوازل من ،  (24)« هـ 14هـ إلى 9فقه النوازل في سوس: قضايا وأعالم من القرن 

 هـ في تونس )القيروان( والمغرب14جوانب عدة، وأحصى كتب النوازل من البداية إلى القرن 

 واألندلس.

نظرات » المؤرخ القدير محمد حجي في كتيبه ف كتب النوازل األستاذ الدكتور وكما أحاط بمختل   

هـ ، 3-2تشمل القرنين  األولىالذي قسم  تطور فقه النوازل على مرحلتين ،« في النوازل الفقهية 

غلق باب االجتهاد لكن هـ وفيها أُ 7هـ إلى 4من القرن  والثانيةوهي أزهى عصور الفقه اإلسالمي ، 
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توسعت حركة التدوين في الفقه وظهرت النوازل كفرع مستقل، كما فرق في كتابه بين كتب النوازل 

 وكتب األحكام .

أوضح الدكتور مصطفى « مي مسالك التأليف في فقه النوازل بالغرب اإلسال» وفي مقاله    

» الجواب وأخرى بصيغة السؤال و زل جاءتأن بعض النوا –األستاذ بالمغرب األقصى –الصمدي

تتعلق ببعض الظواهر االجتماعية والقضايا السياسية الملحة انبرى لها الفقهاء دون أن ينتظروا 

 (25)«.بشأنها سؤاال

 ثم قسم كتب النوازل إلى ثمان أقسام :    

 حسب األماكن والبلدان مثل معيار الونشريسي  .1

ي ) ت الوثائق والسجالت " البن العطار األندلسالمتخصص في الموضوع الواحد مثل "  .2

 هـ.289هـ( و"أحكام السوق" ليحيى بن عمر األندلسي ت 399

 حسب األشخاص و األعالم مثل فتاوى ابن رشد الجد وفتاوى القاضي عياض. .3

 المتنوع المختلط مثل فتاوى ابن رشد الجد أيضا ومسائل ابن لب الغرناطي . .4

 إلعالماشاكلة الفقه من حيث ترتيب األبواب و الفصول مثل المتنوع المصنف الذي على  .5

 هـ(.486بنوازل األحكام البن سهل األسدي )

 لرفيعن حسن بن عبد ا" اختصار نوازل ابن رشد " إلبراهيم باالختصار والترتيب مثل .6

روي ، و" مختصر فتاوى البرزلي" للفقيه األصولي اليزليتني القهـ(743التونسي) ت

 المالكي.

عبد قصود للمناظرة والمراجعة مثل " األجوبة التونسية على األسئلة الغرناطية " ألبي الم .7

 هـ(.844،وفي جامع مسائل األحكام للبرزلي)(26)هـ( 894هللا محمد الرصاع التونسي )ت

اب المقصود للتوجيه والتنظير وغالب هذا الصنف يطلق عليه كتب األحكام مثل "كت .8

 "فصول األحكام" للباجي.األحكام الكبرى البن سهل" و

 لكثير مناكرار الحسبة وكذلك تنوازل وغيرها من كتب الوثائق وغير أن هذا التقسيم أخلط بين ال   

 الكتب لكونها تندرج في غير ما  واحد من التقسيمات.

ية بيان ماه" بت كما قام قطب الريسوني في الفصل األول من تحقيقه لنوازل " ابن بشتغير اللورقي   

 لنوازل والفرق بين الفتوى وحكم القاضي، ثم قسم كتب النوازل إلى صنفين: ا

يانا تب أح: يُعنى بجمع فتاوى طائفة من الفقهاء مقيدة بصيغة السؤال و الجواب وتراألول  -

 بحسب األبواب الفقهية المعروفة.   

ي فاعى يُعنى بجمع فتاوى فقيه معين وتقييدها بصيغة السؤال و الجواب وال ير  الثاني: -

 الغالب التبويب والترتيب 

 ثم ذكر مجموعة من كتب األحكام و النوازل دون تقسيمها.    

                                                             
، 12و11السنة الثالثة، عدد:  مجلة الذخائر،، «مسالك التأليف في فقه النوازل بالغرب اإلسالمي» مصطفى الصمدي: - 25
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بالدار  -عين الشق  –ألستاذ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ا ما ألفه في فقه النوازل آخر مثالو   

 :تب النوازل التي قسمها إلى صنفين، وقد أحاط بمختلف ك( 27): محمد ياسر الهالليالبيضاء

نون " ن سحالنوازل المخطوطة :) مرتبة حسب سنة وفاة المؤلف ( ابتداء بأجوبة " اباألول : -

 هـ إلى الشيخ محمد التلمساني السنوسي.255ت 

 "بن هالل بة االنوازل المطبوعة و المحققة ) مرتبة حسب سنة النشر( : ابتداء " بأجو الثاني : -

 . 2008هـ( المطبوعة سنة 540دون تاريخ؟ إلى أجوبة ابن ورد )ت

 

 ا :كتب النوازل واألحكام في الغرب اإلسالمي مرتبة حسب سنوات وفاة أصحابه_ 3

، ولمن تحدثه نفسه البحث فيها أو والنوازلحتى يأخذ الطالب نظرة شاملة عن كتب الفقه 

 جمعتها كاآلتي: يجعلها من مصادره

 .ذكرها الونشريسي في المعيار المعرب هـ( ،212نوازل عيسى بن دينار األندلسي )ت  -

  هـ(، ذكرها الونشريسي أيضا. 238األحكام لعبد الملك بن حبيب القرطبي )ت  -

  هـ( الشهير بلقب "شبطون "312القرطبي )تاألحكام للقاضي أحمد بن محمد بن زياد  -

هـ، حققها 399منتخب األحكام ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن ابراهيم )ابن أبي زمنين( ت  -

 .2009 -المغرب-إحياء التراث –محمد حماد، منشورات مركز الدراسات واألبحاث 

 .(28) انشريسي كثير، نقل عنها الوهـ(381.ت) ائل محمد بن يبقى بن زرب القرطبيمس -

 .هـ(293فتاوى أصبغ بن خليل أبي القاسم القرطبي )ت -

 (29)هـ(404المقنع في مسائل األحكام ألبي أيوب سليمان بن بطال البطليوسي)ت -

   هـ(314فتاوى ابن لبابة محمد بن عمر القرطبي )ت -

 هـ(350فتاوى اللؤلؤي أبي بكر أحمد بن عبد هللا األموي القرطبي )ت -

 هـ(400الزويزي القاضي عبد هللا بن أيمن األصيلي المغربي )تفتاوى ابن  -

 هـ(401فتاوى ابن المكري أبو عمر بن أحمد بن عبد الملك اإلشبيلي )ت -

 هـ( 403أجوبة القاسي أبو الحسن علي بن محمد بن خلف التونسي )  -

 هـ(  426فتاوى ابن الشقاق عبد هللا بن الشقاق بن سعيد القرطبي )ت -

 ،المغرب د البركة ،إفريقيا الشرق،هـ( ، جمعها وحققها محم430عمران الفاسي )تفتاوى أبي  -

2010 . 

 هـ( 430فتاوى ابن عتاب محمد القرطبي "األب" )ت -

 هـ(.431فتاوى ابن دحون عبد هللا بن يحيى القرطبي )ت  -
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 هـ(.460فتاوى ابن القطان أحمد بن محمد القرطبي )ت -

 هـ( 441األحكام لعبد الرحمن بن إبراهيم بن عون هللا بن حدير القرطبي )ت -

 .هـ(460فتاوى ابن القطان أحمد بن محمد القرطبي ) -

ذكرها  هـ(،463األجوبة الموعبة على المسائل المستغربة البن عبد البر النمري القرطبي )ت -

 (30)القاضي عياض و حاجي خليفة في كشف الظنون،

 هـ(460أبي مروان عبيد هللا بن مالك القرطبي )ت نوازل ابن مالك -

 جيي الوليد الباألب الحكام،ما مضى عليه العمل عند الفقهاء وفصول األحكام وبيان  -

 ،ليدرسه وحققه الباتول بن ع له أيضا: إحكام الفصول في أحكام األصول،و ،هـ(474)ت

 .1990طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،المغرب،

بي اإلعالم بنوازل األحكام الكبرى البن سهل أبي األصبغ عيسى بن سهل األسدي القرط -

 ،ياضلصفحات الذهبية المحدودة، الرشركة ا ،يميتحقيق المحامي رشيد النع هـ(،486.)ت

 م 1417/1997، 01ط.

 هـ(، تحقيق: الصادق417نوازل الشعبي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم المالقي )ت -

 .1992، 01دار الغرب اإلسالمي، لبنان،ط.الحلوي، 

س دبو اإلعالم بالمحاضر واألحكام وما يتصل بذلك مما ينزل عند القضاة و الحكام ،البن -

 هـ(511قاضي فاس )ت

هـ(، دراسة وتحقيق قطب  516نوازل ابن بشتغير أحمد بن سعيد اللورقي المالكي )ت -

 . 2008الريسوني ،دار ابن حزم، لبنان،ط.

 هـ(521ن الحاج الشهيد محمد بن أحمد بن خلف التجيبي القرطبي )تنوازل اب -

لتليلي، ام(، تحقيق: المختار بن الطاهر 1126هـ520فتاوى ابن رشد أبو الوليد القرطبي )ت  -

 م 1987، 01دار الغرب اإلسالمي، لبنان،ط.

 في بغداد. ( ،طبع جزء منه521المسائل و األجوبة لعبد هللا بن محمد بن السيد البطليوسي)ت) -

هاللي( ، وله هـ( أو)أحكام ال530نوازل أبي الوليد الهاللي الغرناطي هشام بن أحمد األزدي )ت -

 .تونس" الكامل المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل األحكام" بالمكتبة الوطنية ب

فة، ين شرمذاهب الحكام في نوازل األحكام، القاضي عياض وولده محمد ،تحقيق وتقديم محمد ب -

 .1990، 01دار الغرب اإلسالمي، لبنان،ط.

محمد  هـ( ،دراسة وتحقيق540أجوبة ابن ورد أبو القاسم أحمد بن محمد  عمر التميمي )ت  -

رب، بوخبرة وبدر العمراني، منشورات مركز الدراسات و األبحاث وإحياء التراث، المغ

2009. 

 مخطوط بالرباط.(، 520األجوبة لمحمد بن أيوب بن بسام المالقي )ت بعد  -

                                                             
 ، دار مكتبة الحياة، تحقيق: أحمد بكير محمود ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالكالقاضي عياض:  -  30

، 01ت، ط.، منشورات المجمع الثقافي، اإلمارامصادر التراث األندلسي من كتاب كشف الظنون.، مقداد رحيم: 808، ص02ج.

 .14، ص.1999



ن براهيم باق إأجوبة الحكام فيما يقع للعوام من نوازل األحكام البن حنكالش الغرناطي أبو إسح -

 هـ(.579أحمد عبد الرحمن األنصاري )ت

المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل األحكام البن هشام األزدي أبي الوليد القرطبي )ت  -

 (31)هـ(، ذكره صاحب كشف الظنون.606

هـ(، جمعها تلميذه ابن 719نوازل أبي الحسن الصغير علي بن عبد الحق الزرويلي الفاسي )ت -

على أجوبة أبي الحسن الصغير "، طبعة  أبي يحيى إبراهيم التسولي وسماها "الدر النثير

 (32)حجرية. 

 هـ(778نوازل القباب أبو العباس بن قاسم ) ت -

 .55رقم ج. هـ( مخطوط بالخزانة العامة بالرباط539نوازل أبو عبد هللا بن الحاج الشهيد )ت  -

يق حسين هـ(، تحق782تقريب األمل البعيد في نوازل األستاذ أبي سعيد ابن لب الغرناطي )ت -

 .2004مختاري وهشام الرامي، دار الكتب العلمية، لبنان ،

 ةطبعفتاوى الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى األندلسي، حققها محمد أبو األجفان،م -

 طيباوي، الجزائر.

 م( وهي مطبوعة ومحققة.1039هـ/430 فتاوى أبي عمران الفاسي )ت.  -

  1141هـ/536فتاوى اإلمام المازري التونسي المتوفى سنة  -

 )اغو زنوازل المغراوي أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغراوي التلمساني المعروف بابن  -

 هـ(.854ت

حمد مهـ( مع دراسة وتحقيق 848سراح األندلسي )ت فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم  بن  -

 .2000أبو األجفان، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 

األحكام" وهـ( ،له " معين الحكام في نوازل القضايا 733أجوبة ابن عبد الرفيع التونسي ) ت -

 مخطوط.

 هـ( 849نوازل العبدوسي عبد هللا بن محمد بن موسى العبدوسي )ت -

ألحكام مما هـ(،جامع مسائل ا844القاسم ابن أحمد القيرواني التونسي )ت  نوازل البرزلي أبو -

 نزل بالمفتين والحكام" مطبوع 

 هـ(، حققه833"الدرر المكنونة في نوازل مازونة" ألبي زكريا بن موسى بن عيسى )ت -

 .2004حساني مختار وهو مطبوع بالجزائر سنة 

 جهولةعن علماء الحضرة) حضرة غرناطة( مالحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة  -

، ضمن 2003، 01الجامع، اعتنى بها جالل علي القذافي الجهاني ، دار ابن حزم، لبنان،ط.

 فتاوى متأخري األندلس كالشاطبي والحفار وابن سراج.

                                                             
 .145رحيم: مرجع سابق، ص.مقداد  -  31
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رنين الق فتاوى فقهاء األندلس ألبي الفضل ابن طركاط العكي، ضمت فتاوى فقهاء األندلس من -

وط هـ(، سماه " فتاوى علماء غرناطة" ، مخط 09بها البن لب الغرناطي )ت ق.أغل 9و8

  1447بالخزانة العامة بالرباط رقم 

 هـ(.872نوازل القوري )ت -

زولي ، رتبها علي بن أحمد الجهـ(1049.نوازل ابن هالل بن علي الصنهاجي السجلماسي )ت -

 هـ(.1049 .الجياني الرسموكي )ت

عباس ي الع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا و األندلس والمغرب،ألبالمعيار المعرب والجام -

هـ(، خرجه جماعة بإشراف: محمد حجي، دار الغرب 914.أحمد بن يحيى الونشريسي )ت

 .1981هـ/1401اإلسالمي، لبنان، 

 

 

 

 

 

 

 :ل ــــنوازخصائص التــأليف في فقــه ال : الثـــالثـــــةرة ـــــاضالمحـــــــــــــــ

 

صحيٌح أن كتب الفقه والنوازل تمدنا بمعلومات دقيقة ووافرة حول الكثير من القضايا  

 ن المؤرخمحتاج فية، دينية، عمرانية...(، إال أنها تثقا تجارية، الحضارية )اجتماعية، اقتصادية،

بها  يّزي تتمالذي يجعل منها مصادره األساسية أو حتى الثانوية أن يفقه الكثير من الخصائص الت

 هذه المؤلفات خاصة منها "كتب النوازل".

 

 ؟ ــأل مـن ـــمـن يس: أوال

إلى أي ة إذا لم نعرف من أي جهة وردت، وال يمكن معرفة قيمة النازلة من الناحية التاريخي 

جهة آلت، ألن معرفة السائل والمسئول يحددان لنا حدود التوظيف التاريخي للمسائل االجتماعية 

فمصدرية السؤال هي المحددة لنوع التفسير واالستنتاج، فقد يكون السائل من العامة، المطروحة، 

وأمثلة ذلك كثيرة، وقد يكون السائل قاض من كبار القضاة أشكل عليه الحكم في نازلة ما، ومثل ذلك 

، وقاٍض آخر سأل (33)قاٍض سأل ابن لبابة >>في غالم نصراني أسلم يريد أبواه استرجاعه <<

، وقد كتب قاضي كورة بياسة باألندلس إلى ابن رشد يسأله >>  هللا بن يحيى عن مسألة مشابهةعبيد 

                                                             
، تحقيق رشيد النعيمي، شركة الصفحات الذهبية النوازل واألعالم  –ديوان األحكام الكبرى أبو األصبغ عيسى بن سهل:   _ 33

 . 1262-1261، ص 01،ج 1997المحدودة، 



، كما سأله أيضا قاضي المرية في >> نازلة وقعت بين يديه (34) نازلة نزلت بمدينة أغرناطة <<

في أحكام القضاء <<، وقد جاء السؤال أيضا من ذوي المناصب السياسية العليا بل من " رئيس 

لدولة " نفسه ، حيث سأل >> أمير المسلمين وناصر الدين علي بن يوسف بن تاشفين أدام هللا أمره ا

ل العدوة مثل أهل األندلس في وأعلى نصره حول الحج أفضل ألهل األندلس أو الجهاد ؟ وهل أه

 <<، كما سأل نفس الخليفة فقهاء غرناطة عن مجموعة من نصارى إشبيلية فّروا إلى معسكرذلك؟

 . (35)إخوانهم النصارى المحاربين للمرابطين، وتّم القبض عليهم 

كما أن معرفة " المسئول " الفقيه تحدد مدى االستئناس من جوابه فيما يخص االستنتاجات  

واإلسقاطات التاريخية، خاصة إذا كان المفتي المنبري للفتوى يتّصف بصفة إضافية عن صفات 

الفقهاء وهي كونه >> من أهل البلد ومن المدركين لحقائق األعراف المفتي المتفق عليها بين 

، فَمن كانت هذه حاله فإن أجوبته تفيد كثيرا في تبيان  (36)السائدة في بلده وتبّصره بفقه الواقع <<

أحوال المجتمع وأعرافه أو >> ما جرى به العمل << في بلد ما، أو في منطقة ما، وفي حاالت 

أكثر توضيحا من السؤال، األمر الذي ال يعكس دائما ما ذهب إليه البعض >> كثيرة كان الجواب 

بأن السؤال أهم من الجواب في النوازل باعتبار األول يعكس هموم وذهنية السائل وعبره هموم 

وذهنية المجتمع، في حين يعكـس الجواب ذهنية الفقيـه وال تبدوا فيه معالم الحيـاة المعيشية إال 

، فإذا أمعنّا النظر في أجوبة الفقهاء وجدناها تنقسم في أحايين كثيرة إلى (37)ة <<بصـورة عرضي

هو الجواب الفقهي النظري الذي يُعرج عادة  األولقسمين، وأحيانا أخرى إلى ثالثة أقسام، فالقسم 

على رأي إمام المذهب وكبار فقهائه في المسألة المطروحة، مع التطرق إلى الخالفات بينهم إن 

جدت، وهذا يستغله الباحث في مجال الذهنيات والتصورات المتحكمة في طريقة التفكير أو ما وُ 

فيتمثل في >>القانون العملي<< المتمثل في الفتوى  الثانييمكن تسميته "بالثقافة العامة"، أما القسم 

ٌب عملي يُضاف العملية، سواٌء بالجواز أو بالتحريم، أو غير ذلك من التفاصيل اإلجرائية، وهذا جان

فهي التفاصيل والتوضيحات التي يُدرجها الفقيه إلى المسألة  الثالثإلى السؤال، وأما القسم 

 المطروحة، والتي تزيد الظاهرة أو السلوك االجتماعي وضوحا.

 

 : صيــاغة الســؤال وجــــوابه :نياثـــا

                                                             
، تقديم وتحقيق المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب اإلسالمي ، فتاوى_  أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي :  34

 . 472، ص01، ج1987، 01لبنان، ط
اسات ، تحقيق محمد بوخبرة و بدر العمراني ، منشورات مركز الدراألجوبة_ أبو القاسم أحمد بن محمد بن عمر ابن ورد :  35

 .139، 132ص  ،2009، 01وإحياء التراث، الرباط ، ط
، 35، ص0082، 01، دراسة وتحقيق قطب الريسوني، دار ابن حزم، لبنان، طنوازل _  أحمد بن سعيد اللورقي بن بشتغير:  36

طروحة ، أالكيالماإلفتاء وعالقته بالخبرة من خالل النوازل الفقهية في المذهب )عن المحقق (. ينظر أيضا: حسن الصويني: 

 . 26، ص2002-2001دكتوراه بإشراف: السعيد بوركبة ، دار الحديث الحسنية، الرباط، 
، دبلوم م51-14هـ/ 9و  8مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسيط في القرنين –النوازل والمجتمع _ عمر بنميرة :  37

 .  55-54، ص 1989-1988خامس، الرباط، الدراسات العليا بإشراف: محمد زنيبر، جامعة محمد ال



في سياق " التاريخ إن المؤرخ الذي يشتغل بكتب النوازل إلسقاط قضاياها وتوظيفها  

نب االجتماعي " خاصة أو الحضاري عامة، البد له من وضع نصب عينيه عدة محاذير كي يتج

ن هذا ، وم السقوط في خطأ التأويل والتفسير أو في خطأ تعميم الخاص وتخصيص العام أو ما شابه

  المنطلق تتجسد أمامنا المحاذير التالية :

لسؤال يغة امشتغل بهذا النوع من المؤلفات أن التركيز على ص: ال يخفى على ال _ صيغة السؤال1

أصال،  م تقعمهم جدا ، فهو المدخل إلى فهم سياق القضية المطروحة ، ومعرفة كونها واقعية أو ل

 يغ يختلفه الصوكونها خاصة بالسائل دون غيره أم شاملة ألهل قريته أو عامة لبلده ، وباختالف هذ

 االستنتاجات. معها التحليل، وبالتالي

: أحيانا يأتي جواب الفقيه أو المفتي أو القاضي على النازلة التي بين يديه _ مضمون الجواب 2

بصيغة العموم، يتضمن القواعد الكلية للمذهب الذي ينتحله، وأحيانا أخرى يكون الفقيه ملما بالمسألة 

الواقعي ، مثل ذلك سؤال في فيأتي في جوابه بتفاصيل إضافية ، تكون أكثر وضوحا في جانبها 

كتاب "المعيار " للونشريسي عن >> إقامة الجمعة في جامعين متقاربين ؟ << ، ورغم أنها نازلة 

من مدينة صغيرة باألندلس اسمها بسطة إال أن الجواب جاءنا بمعلومة هامة بحيث عمم األمر على 

ه البالد األندلسية حرسها هللا ونفعهم سائر بالد األندلس فقد ذكر المجيب >> أن أيمة المسلمين بهذ

، ومثاٌل آخر  (38)اقتضى نظرهم األخذ بالقول بالجواز، فصار في سائر بالدهم عمال متبعا <<

دُه من نوازل اللخمي )أبي الحسن القيرواني( المتوفى سنة  م، حيث سئل>>عن 1086هـ/478أورِّ

السنة زمانا وأظهروا اآلن مذهبهم وبنْوا  قوم من الوهبية )فرقة من اإلباضية( سكنوا بين أظهر أهل

مسجدا يجتمعون فيه في بلد فيه منبر ألهل السنة...؟<<، فكان الجواب موضحا بعض عقائد هذه 

 .(39)الفرقة ومؤكدا على >>ضاللهم وكفرهم<<

 

 :  إشكــالية التـوظـيف الزماني والمكاني:  ثـــالثــا

المكان الذي شهد وقوع النازلة، من ذلك كتاٌب أُرسل كثيرة هي الفتاوى أو النوازل التي تحدد 

،  (40)البن رشد >> من مدينة األشبونة قاصية غرب األندلس بسؤال في نازلة من البيوع <<

وكثيرة أيضا الفتاوى التي حددت زمن وقوع النازلة مثل سؤال البن رشد أيضا >> سأله القاضي 

 هـ <<، لكن الكثير غيرها515في آخر سنة  بسبتة أبي الفضل بن عياض عن إحدى عشر مسألة

، األمر الذي يجعل دارس هذه المسائل أمام إشكالية اإلسقاط من النوازل ال تحدد شيئا من ذلك

                                                             
، خرجه جماعة المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس والمغرب_  أحمد بن يحيى الونشريسي:  38
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، وهو ما يجعلنا في حيرة أمام الكثير من القضايا التي تدفع لزماني أو المكاني أو كالهما معاا

، أو زمن توليه لس فيها المجيب)الفقيه( لإلفتاءي جالمؤرخ أحيانا إلى تعميم الزمان بالفترة الت

، أو غير ذلك من التحاليل التي تفتقر للدقة المطلقة، وقد أوالمدة التي عاشها في مكان ما القضاء

 تعرضها للخطأ .

 : إشكــالية"الــواقعـي" و"االفتــراضي": رابــــــعا

، وهي >>  (41)والوقوع الفعلي <<ذهب البعض إلى أن من خواص النوازل >> الحدوث  

ليست افتراضات نظرية، بل أحداث حية عاشها الناس ويعيشونها، وبالتالي فهي مصطبغة بالصبغة 

، وقد يكون هذا صحيحا من الناحية اللغوية البحتة ، (42)المحلية ومتأثرة دائما بمؤثراتها الوقتية <<

لوقائع " النوازلية " ، حيث نكتشف أنه ليست كل بينما هو عاٍر عن الصحة إذا ما توغلنا في أغوار ا

ما سماها أصحابها نوازل أو أجوبة أو فتاوى، واقعية أو حدثت فعال ألن عدد غير قليل منها جاءت 

، فهي إذن ليست كلها واقعية، وهذا (43)في سياق افتراضي بحت أو >>افتراضية ممكنة الوقوع <<

 منه وقع ال محالة في الزلل والخطأ. أمر بالغ األهمية، إذا لم يحتاط المؤرخ

وال بأس أن أقدم بعض األمثلة ألهمية اإلشكالية، فقد جاء في فتاوى ابن رشد حول مسألة  

نفقة >> إذا كبر صغير وقد استلحقه رجالن وأنفقا عليه حتى كبر، فافتقر هذان الرجالن أو أحدهما 

خرى في نوازل ابن ورد >> عن بيع النمس ، وجاء في مسألة أ (44)، هل عليه نفقتهما أم ال ؟ <<

لالصطياد، هل هو كالهر أو يجعل من جملة السباع ؟<<، كما سئل قاضي الجماعة بغرناطة ابن 

، فهذه (45)سراج >> عّمن أراد أن يصلي األشفاع ]التراويح [ بين العشاءين ألجل الخوف؟ <<

يخص الوقوع من عدمه، بمعنى قد يبني  سيختلف حولها المؤرخون ال محالة فيمالمسائل ثالث أمثلة 

عليها البعض أنها مسائل وقعت فعال، بينما يذهب آخرون إلى أنها افتراضية لم تقع فعال، األمر 

 الذي يؤكد ما ذهبُت إليه سلفا .

 

 : إشكــالية العـــام والخـــاص:  خامســـا

فردا دون غيره، أو مكاٍن هي أهم المحاذير مما سبق ذكره، ألن بعض النوازل تأتي لتخص  

دون آخر، فال يمكن تعميمها على كافة الناس ونتّخذ منها دليال على سلوك جماعي، أو نسقطها على 
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كافة البالد، فنحّمل بذلك النازلة أكثر مما تحتمل ، ومثال ذلك نازلة من مدينة بطليوس باألندلس 

حيحة تزوج امرأة نكاح متعة إلى أجل سئل عنها ابن رشد >> في رجل من أهل العلم والمعرفة الص

، وهي حادثة شاذة ال يصح تعميمها على األندلس وال حتى على المدينة التي وقعت  (46)مسمى <<

فيها ، ومثلها نازلة عند ابن ورد بطلتها أََمة >> زنت مرة وثانية وظهرت منها الوالدة فلم يحدّها 

نا اإلماء ي(47)سيدها وال باعها << تكرر في نوازل كثيرة فإن تصّرف سيدها السلبي ، وإن كان زِّ

 تصّرف شاذ ال يحق لنا تعميمه .

أما أمثلة النوازل التي خّصت مدينة أو قرية دون غيرها، أو منطقة بعينها، فهذا رجٌل  

>>استأجر على رعاية غنم بأعيانها لمدة سنة من غير تعّرض الشتراط خلف كفعل أهل البادية 

يأخذه المعلم من الزبدة في فصل الربيع ممن عنده الولد ]أي اآلباء [  ومسألة >> ما ،(48)<<

، وال مجال للتعميم فيهما إذ  أبو الفضل العقباني، وهما نازلتان سئلهما فقيه تلمسان ومفتيها  (49)<<

جاءتا واضحتا المدلول والمعنى، وتخصان أهل البادية دون غيرهم، من قرى تلمسان خاصة، وال 

يحق لنا التعميم في هكذا نوازل إال إذا وجدنا ما يسند ذلك في نوازل أخرى بأماكن أخرى من 

 أصقاع بالد المغرب األوسط خاصة أو الغرب اإلسالمي عامة.

 

 

خمتطلبــــــــــــات المـــؤ : الرابــــعــــةرة ـــــاضمحـــــــــــــــال  : ّرِّ

 

د معرفة المحاذير المتعلقة بالنازلة أو القضية الفقية في حدّ ذاتها، البد لنا من معرفة ماذا بع 

 يُتطلب من المؤرخ الذي يعتمد على هذا النوع من المصادر، وأهمها:

دقيق فهم ال: فبدونها ال يمكن للمؤرخ أن يصل إلى ال الفقهية ومدلوالتها_ ضرورة فهم اللغة 1

ق، وفي لسيافي ا للمسألة المطروحة ، خاصة وأن لغة الفقيه تختلف اختالفا كبيرا عن لغة المؤرخ

معناها  ن فهم، وبالتالي فأي إسقاط أو تأويل أو استنباط من مسألة ما دوالمعاني وفي المصطلحات

 محالة للخطأ .يعّرضنا ال 

تعلق يما يفخاصة _ معرفة الحدّ األدنى من الفقه اإلسالمي، أو ما يُعرف من الدين بالضرورة، 2

 ت هذاألن كل كتب الفقه والنوازل بالغرب اإلسالمي جاءت على ضوء وأدبيا الفقه المالكيب

 .ةطروحة الممن أجل كسب النظرة الشاملة للنازل بعض االختالفات الفقهيةالمذهب. وال بأس ب
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أشهر ونها مفقهاء كل  عرفة المدارس الفقهية في الغرب اإلسالمي، خاصة في ما يتعلق بمعرفة_ م3

بنا رفمثال في مغ امته.النوازليين، ألن الكثير من السؤاالت ال تحدد اإلسم الكامل للفقيه ، وال مكان إق

 ".زونة" و"مدرسة تواتو"مدرسة تلمسان" و"مدرسة مااألوسط يمكن تحديد "مدرسة بجاية" 

 ئق..(، وثا_ صياغة القضية الفقهية المطروحة: حسب اختالف هذه كتبها )فقه عام، نوازل، حسبة4

 _ إكتساب الحّس التحليلي واالستنتاجي في حدود النّص .5

 _ تطبيق المنهج التاريخي في التحليل واالستنتاج لضرورة الدراسة. 6

 

 

فقــه لا ية لكتبالأهمية الاجتماعية والاقتصاد : الخـــــامســــةرة ـــــاضــــالمحـــــــــ

 : الملامح  -أو– الــــنوازلو

 

 واالقتصادية : أهمية النوازل في الدراسات االجتماعية _1

اسات ي الدرفأشاد مؤخرا كثير من األساتذة و الباحثين بكتب النوازل، وبينوا أهميتها  لقد

لكتب ارع من الناس اليومية و كذلك الحياة االقتصادية ، كون هذا الفالخاصة بالمجتمع و حياة 

التي  ملموسةفهي تعبر بصدق عن االنشغاالت الحقيقية و ال -"فتاوى"-رغم تناوله لجوانب فقهية 

 نشغاالتذه االعاشها "االنسان" في بيئاته المختلفة و التي شملت كل مجاالت الحياة، و لم تأت ه

ضة ، المح كما أنّها لم تأت مجّملة بأي مساحيق ، و إنما جاءت بواقعيتها مفبركة أو مصطنعة

 فكانت بصدق المعبر الحقيقي عن كنه الحياة و حقيقة الواقع و مرآة المجتمع.

و قد رافع هؤالء المؤرخون و الباحثون لصالح كتب النوازل و دعوا الطلبة و الباحثين إلى    

اج دررها و نفض الغبار عن القضايا التي أهملتها كتب التاريخ ضرورة الغور في مسائلها و استخر

الطبقات التي حت في بحور السياسة و الحروب ، وأهملتها كتب المناقب و التراجم والعام التي سب

من أمثلة على هذا التوجيه يقول ة و العلمية والثقافية خاصة ، وأبحرت بدورها في الجوانب السياسي

من نافلة و» تور إبراهيم القادري بوتشيش: المهتمين بالنوازل األستاذ الدكأحد أعمدة المؤرخين 

األندلس في العصر الوسيط فتنت "بسحر" م الدراسات الغربية حول المغرب والقول أن معظ

على مقارعة انصب اهتمام المدرسة الغربية داثه المدوية "فقتلته" بحثا... والتاريخ السياسي و أح

تحريفات تنطق دحضت أباطيلها و مزاعمها المحبوكة لتطهيره مما شابه من ة والتخريجات األجنبي

الحاصل أن البحث في تيار التاريخ السياسي و –دون أن تعي –بالحقد و التعصب، ولكنها انجرفت

في تاريخ الذهنيات... قد أسدل عليها ستار من الصمت و التهميش في الدراسات الحديثة عربية 

مناقب لكن يمكن تدارك هذا النقص في الحوليات التاريخية بالرجوع إلى كتب ال كانت أو أجنبية ..

» ويقول أحد ناشري معيار الونشريسي الدكتور محمد حجي: ( 50)« ...والتصوف و النوازل الفقهية
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و للمعيار جانب آخر قلما يُلتفت إليه و هو الجانب االجتماعي و التاريخي فقد حوى الكثير من 

أنواع  من عادات في األفراح و األقراح  ى أحوال المجتمع اإلسالمي في هذه المنطقةاإلشارات إل

الملبوسات و المطعومات و حاالت معينة في الحرب و السلم و العمران و ما إلى ذلك، األمر الذي 

 ( 51)« يجعل منه مصدرا وثيقا للمؤرخ و االجتماعي مثلما هو للفقيه

فهي )كتب النوازل( » الدكتور المختار ابن الطاهر التليلي: و يضيف محقق " نوازل بن رشد" 

مدعاة إلى أن » ، ثم يقر أنها: « في الغالب كانت إجابات عن أسئلة في أحداث تتصل بحياة الناس 

يعكف عليها المؤرخون و الباحثون في شؤون السياسة و االجتماع و االقتصاد خصوصا في جوانب 

مقدارا من حياة الواقع األندلسي أو المغربي ألنها في معظم األحيان  األسئلة و الوقائع التي صورت

 (52)«.مقترنة بأحداث واقعية و قضايا يومية 

و في نفس السياق يقول مقدم تحقيق " ديوان األحكام الكبرى " البن سهل الجياني، الدكتور     

هذا المخطوط ليكون  و قد ألف» سلطان سعد القحطاني، األستاذ بجامعة ملك سعود بالرياض: 

جامعا لكل شؤون الحياة و ما يحتاجه المسلم في حياته اليومية من معامالت عامة و شؤون خاصة 

بالمجتمع المسلم...) و لهذا( .. نرى أنه من ضرورات العصر للدارسين و الباحثين و عامة القراء 

 (53)« لنا فيه من حل كثير من مشكالت الحياة اليومية 

هـ(، األستاذ الدكتور مصطفى  782على تحقيق" نوازل أبي سعيد بن لب )ت  و قال المشرف

ولما كانت كتب الفتاوى و » الصمدي، أستاذ الدراسات اإلسالمية بكلية األداب بالدار البيضاء: 

النوازل تجمع ثقافة الفقه األصلية في تلونها بالحياة وانسجامها بالواقع فإنها كذلك جديرة باالنكباب 

ودراستها الستخراج المعلومات المساعدة على تبين حقيقة الوقائع و األحكام االجتهادية  عليها

 (54)« المتعددة 

يمكن اعتبار هذا :» ويضيف األمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب األستاذ أحمد عبادي    

سالمي و مجاال خصبا اللون من التأليف ) النوازل( أحد أهم مضامير التطبيق العملي للفقه اإل

 (55)« لالجتهاد و الفقه الواقعي الذي نحن اليوم في أمس الحاجة إلى إحيائه 

»  وقبل الختام أعرج على كالم األستاذ بجامعة الجزائر األستاذ الدكتور محمد األمين بلغيث :   

جميع مي في تعتبر النوازل من الوثائق الهامة التي برهنت على توفر موارد تاريخ الغرب اإلسال

بحاثة كبار بأهمية النوازل وكتب الفقه و برامج العلماء منذ فترة طويلة  مظاهره الحضارية وقد نوه
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وأهميتها المصدرية... حيث تتجه أنظار الباحثين المعاصرين اليوم إلى استدرار مخزون النوازل 

  (56)« الفقهية وما تحتويه من نصوص تاريخية بالغة األهمية...

إن التعامل مع النوازل الفقهية كشكل » م بكالم األستاذ عمر أفا من المغرب الشقيق: وأخت   

من أشكال الخطاب التراثي أصبح أمرا تفرضه ضرورة البحث عن مصادر جديدة لكتابة التاريخ 

االقتصادي واالجتماعي وذلك من أجل سد الفراغ الذي يعتري عادة أدب الحوليات )والمصادر 

ال يمكن سد هذا الفراغ الذي تشكو منه الكتابة التاريخية إال بالرجوع إلى مثل هذه اإلخبارية(، و

األجناس من الخطاب و بالخصوص ما تضمنته كتب النوازل الفقهية وكتب المناقب والرحالت 

 »....(57) 

على ازل ووأكتفي بهذه األمثلة الدالة على إجماع المؤرخين مشرقا ومغربا على أهمية النو   

 الميةاإلس رة استخراج مكنوناتها التاريخية التي توضح الصورة التقريبية لحياة المجتمعاتضرو

  المختلفة .

 

 

 

    لأوسطاة وحضارية بالمغرب قضايا اجتماعي :السادســــةرة ـــــاضالمحـــــــــــــ
 :-نوازل الونشريسي نموذجا

جملة من القضايا االجتماعية  وحتى ال تبقى هذه الدراسة مجرد نظريات فإنني أعرج على

والحضارية التي تناولها الونشريسي في جامعه والتي تخص المغرب األوسط فقط، وقد حصرت 

 مواضيعها وعددُ كٍل منها في الجدول التالي:

مواضيع  المرأة الموضوع

 مالية

أخالق 

 وغصب

عادات 

 وعبادات

مناصب  بدع

سلطانية 

 وحرف

 أحباس

عدد 

 النوازل

195 102 54 95 29 30 35 

 

أهل  الموضوع

 الذمة

مواضيع  عبيد

مذهبية 

وفقهية 

مواضيع 

 الشرف

مواضيع 

 علمية

شروح 

ألقوال فقهاء 

المذهب 

شروح 

آليات 

 وأحاديث
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 نازلة  741

 

هذا تمع ، وت المجتتصدر قائمة اهتماما بالمرأةوإذا حللنا هذه األرقام نجد المواضيع المتعلقة 

 له وداخله داخبيوضح المكانة التي احتلتها المرأة في الوسط االجتماعي والدور الفعال الذي قامت 

ي م تأتثاألسرة قبله، عكس المجال السياسي  والعسكري الذي كانت جد بعيدة عنه إال نادرا، 

 ة من حيثلثانيا<< التي كان يمارسها أفراد المجتمع يوميا في المرتبة مسائل العبادات والعادات>>

نازلة ، األمر الذي  212االهتمام فإذا أضفنا إليها النوازل المذهبية والفقهية والبدع فإنها تصل إلى 

 أيضا ا صحيحا، والحرصيدّل على حرص أهل المغرب األوسط على تطبيق تعاليم الشريعة تطبيق

ي هذه فوسط على عدم الوقوع في المحظورات، أما المرتبة الثالثة في انشغاالت مجتمع المغرب األ

 137ها لغ عددبالمتعلقة بالشراء والبيع والميراث واألحباس حيث  الماليةالمرحلة فكانت للجوانب 

أو  المالكي الفقه عامة تتعلق بالتعليم والمدارس ومبهمات في كتب مسائل ثقافيةنازلة ، لتأتي بعدها 

عة لها مجتمد نوازوالتي بلغ عد -صلى هللا عليه وسلم–آيات من كتاب هللا عّز وجّل أو أحاديث النبي 

عيّنة مريحة شنازلة، ثم تأتي في األخير مجموعة من القضايا األقل اهتماما والتي كانت تشغل  75

موضوع غصب األمالك من طرف أصحاب النفوذ ومواضيع أهل الذمة )نصارى من المجتمع ك

ة، كن معيّني أماويهود( وكانوا يمثلون أقلية في الوسط االجتماعي، كما كانوا محدودي التواجد أي ف

إلى  وبالخصوص في المدن الكبرى كتلمسان وبجاية وجزائر بني مزغنة وتوات)أدرار(، إضافة

فوذ اء( ممن كانوا يتواجدون على الخصوص لدى العائالت صاحبة النعنصر العبيد)ذكور وإم

 في بالد فقهاءالسياسي والمالي، وأخيرا مسألة الشرف من جهة األم التي كانت مطروحة بين كبار ال

 المغرب األوسط.

عن  المرأةفي قضايا   (58)أبو الفضل قاسم العقبانيوكأمثلة على هذه القضايا فقد سئل 

 ْيمان الالزمة >>الكثير األ

                                                             
:شيخ اإلسالم ومفتي األنام الحافظ القدوة، العالمة قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني أبو الفضل وأبو القاسم _ هو  58

م، وذكره أبو زكرياء 1450هـ /854المجتهد العارف، ولي خطة القضاء بتلمسان وأحرز في العلوم قصب السبق وحازه، توفي سنة 

، منشورات  البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسانحمد بن مريم التلمساني :.)موني في نوازله في مواقع كثيرةيحيى الماز

، إشراف: عبد الحميد عبد هللا الهرامة، نيل االبتهاج بتطريز الديباج؛ أحمد بابا التنبكتي : 170-169، ص2009السهل، الجزائر، 

. أنظر أيضا: محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف:  366-365، ص 1989، 1منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس،ط



، وعن امرأة ضّحت مع زوجها إلى أن كبر وضعف (59)بالطالق<< هل هو كْفٌء  للزوجة أم ال؟ 

وكّف بصره، فتزوج عليها واستأثر بالثانية، فلما مات حرمتها الزوجة الثانية من الميراث مدعية أنه 

ه زوجة قبلها وأوالد، ، عن رجٍل خطب زوجة بكرا بالغا، ول(60)أبو القاسم المشداليوسئل  طلقها

فشرط ولي البكر عليه >>أن يكون لها وحدها نصف ما يأتي  به من طعام أو إدام أو نفقة؟<<، كما 

سئل عن رجلِّ معروٍف أيضا باأليمان بالطالق والحرام، أظهر التوبة وزعم أنه كان يزني بزوجته 

 ي أبو العباس أحمد بن محمدالونشريسوعقد عليها دون استبراء، >>فهل يُصدّق أم ال؟<<، وسئل 

عن الذي يزوج ابنته من الشاب الصغير اليتيم الذي ال وصي له وال مقدٌَم  من  (61) )الكاتب(

 . (62)قاٍض 

عن مسألة حضانة، وهي مدى أحقية "جدّة" في كفالة أوالد  (63)أبو محمد الزواويوسئل  

، وسئل أيضا عن والٍد زّوج ابنته (64)ابنها >>وهي ال تُْؤمن على رزقهم لفقرها وقلّة ذات يدها<<

أحمد بن نصر  وسئل، الزوجبجهاز ولم يطلقها من الَحْجر، ثم أراد استرجاع جهازه خوفا عليه من 

>>عن أي األوقات تكون الحامل فيها بمنزلة المريض في أحوالها ؟<<، فأخذ بقول  (65)الداوودي

 .   (66) اإلمام مالك :>> حتى يأخذها الطلق )ألم الوالدة(<<

                                                                                                                                                                                                            
، 952، رقم1، ج2003، 1، خرج حواشيه عبد المجيد خيالي ، دار الكتب العلمية، لبنان، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكية

 .  368-367ص
 .56، ص3_  الونشريسي: المعيار، ج 59
:>> عالمتها وفقيهها وخطيبها ومفتيها المحقق النظار <<، قال أبو القاسم )ابن القاسم( بن أحمد المشذالي الغبريني البجائي_   60

بجاية ألعظم بخطب بالجامع افيه التنبكتي :>> كان إماما كبيرا مقدما على أهل عصره في الفقه ذو وجاهة عند صاحب تونس، 

ه عدة مؤلفات لم <<، 1461هـ/ 866وتصدر فيه وفي غيره للتدريس، وكان يضرب به المثل، وفي وفيات الونشريسي أن وفاته سنة 

ي ابن رشد ف ندلسيذكرها صاحبا نيل االبتهاج و شجرة النور الزكية لعل أهمها اختصاره كتاب " البيان والتحصيل " للعالمة األ

تنبكتي : نفسه ، ؛ ال379، ص 992، رقم:1( فتوى. )مخلوف: نفسه، ج37بعة أسفار، وقد أثبت له صاحب المعيار سبعة وثالثين )أر

 (.539-538، ص654رقم

:صاحب كتاب المعيار، وهو أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، ترجم  الونشريسي أحمد بن يحيى_    61

م، نشأ 1508 -1430هـ/ 914-834المؤرخين، واتفقوا على أنه حامل لواء المذهب المالكي في وقته، عاش بين  له عدد كبير من

المعيار  "مسمى: بتلمسان وبها أخذ عن شيوخها قبل أن يستقر بمدينة فاس بالمغرب األقصى، وله الكتاب الشهير في النوازل ال

 الناشر واألندلس والمغرب"، وغيره من المؤلفات، وذكره صاحب دوحةالمعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية 

قاته رائه وتعليسهم بآأبقوله:>> البحر الزاخر، الكوكب الباهر، حجة المغاربة، من العلماء الراسخين و األئمة المحققين <<، وقد 

؛ حميش: 136-135، ص 130: نفسه، رقم؛ التنبكتي81-80على كثير من الفتاوى المطروحة على الفقهاء. )ابن مريم: نفسه، ص

 مشايخ دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من. يُنظر أيضا: محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني : 265-261نفسه، ص ص

 (. 48-47، ص32، رقم1977، تحقيق محمد حجي، الرباط،  القرن العاشر

 .349_  الونشريسي: نفسه، ص 62
: وصفه الونشريسي أنه >>من جلة األكابر في العلم والدين <<، وأثبت له إثنا ى أبو محمد الزواوي عبد هللا بن يحي_   63

 (.99، ص10( فتوى. )الونشريسي: المعيار، ج12عشر)
 .278، ص3_  الونشريسي: نفسه، ج 64
: ذكره القاضي عياض قائال: >> من أئمة المالكية بالمغرب، والمتسمين في العلم، المجيدين الداودي أحمد بن نصر أبو جعفر_   65

للتأليف، أصله من المسيلة، وقيل من بسكرة ، كان بطرابلس وبها أملى كتابه في شرح الموطأ، ثم انتقل إلى تلمسان <<، وذكر كتبه، 

ترتيب المدارك م. )القاضي عياض: 1048ه/ 440ة أن وفاته كانت سنة هـ بتلمسان ، بينما ذكر صاحب الشجر 402وجعل وفاته سنة 



سئل أبو الفضل قاسم العقباني عن الذي رقد في فراٍش نجٍس لم يجد  الفقهيةوحول المواضيع 

ما بالقهر بعض (67)غيره فأصاب ثوبه ، وعن مشروعية الصالة في مسجٍد بناه صاحبه ملزِّ

، كما سئل (68)المستخدمين >>في دوابهم وآالت البناء، من عمل جيٍر وتيسير حجر ونحو ذلك<<

، (70)عن الراعي الذي يلجأ إلى المكان قليل الماء هل يجوز له التيمم؟ (69)الرحمان الوغليسيعبد 

، وسئل (71)وعن الفقير الذي عنده كفاية سنة أو أكثر ثم يُزاحم الفقراء والمساكين في أموال الزكاة

 أبو 

صى عن المنخنقة بحبل ونحوه، وعن الموقودة بحجر وع (72)الحسن علي بن عثمان البجائي

، كما سئل عن عن الشريكين في البهيمة أو العبد (73)>>تُذبح وهي محققة الحياة حين الذبح؟<<

، وأجاب قاضي (74)فيبيع أحدهما حظه >>هل لشريكه الدخول معه فيما باع؟<<

ابن ، وسئل (76)، على>>وجوب النية في الذكاة<<(75)" سيدي عبد الحقالجزائر)العاصمة("

عن شرعية استخدام >>الكاغد )الورق( الرومي<< ألن بعض الناس قال بأنه  (77) مرزوق )الحفيد(

                                                                                                                                                                                                            
-623، ص3، تحقيق أحمد بكير محمود، دار مكتبة الحياة ، بيروت، دار الفكر، ليبيا، جوتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك

ب في معرفة أعيان علماء الديباج المذه. أنظر: ابن فرحون المالكي: 164، ص 329، رقم1؛ مخلوف: مصدر سابق ،ج624

 .154، ص1، ج2005، 2، تحقيق محمد األحمدي أبو النور، مكتبة دار الحديث ، القاهرة ، طالمذهب 

 .189، ص5_  الونشريسي: نفسه، ج 66
 .10، ص1_  نفسه، ج 67
 .142_  نفسه، ص 68
بقوله : >>الفقيه األصولي المحدّث، عمدة  وصفه مخلوف في الشجرة الوغليــسي عبد الرحمان بن أحمد أبو زيد البجـــائي:_   69

هـ/ 786نة سأهل زمانه وفريد عصره وأوانه شيخ الجماعة ببجــــاية<<، له فتاوى في المازونية، وله تآليف عدة، وتوفي 

: وغيرها .أنظر 242، ص 2؛ج191، 87، ص 1؛ المازوني: مصدر سابق، ج 342، ص 879، رقم1م.)مخلوف : نفسه ،ج1384

ويهض ، ن، تحقيق عادل الوفيات  ؛ أحمد بن أحمد بن حسن ابن قنفذ القسنطيني:248، ص 292ي: مصدر سابق، رقم التنبكت

 (. 376، ص786، رقم1985، 4منشورات دار اآلفاق الجديدة ، بيروت، ط

 .68-67، ص1_  الونشريسي: نفسه، ج 70
 .391_  نفسه، ص 71
نجالتي البجائي، ذكره التنبكتي أيضا أنه >> من علماء بجاية وفقهائها الجلة ...قال : الم علي بن عثمان أبو الحسن فقيه بجاية_   72

نوازل  مذكورة في فتاوى فيه الشيخ عبد الرحمان الثعالبي:شيخنا أبو الحسن اإلمام الحافظ، عليه كانت عمدة قراءتي ببجاية <<، وله

 (. 332، ص 425مازونة والمعيار. )التنبكتي : مصدر سابق، رقم
 .14، ص2_  الونشريسي: مصدر سابق، ج 73
 93، ص5_  نفسه، ج 74
: ذكره الحفناوي نقال عن نيل االبتهاج، وقد  أثبت له المازوني عددا كبيرا من سيدي عبد الحق أبو محمد قاضي الجزائر_   75

، 2سابق،ج المازوني : مصدر؛ 67، ص1( فقط.) الحفناوي : مصدر سابق ،ج3الفتاوى، بينما أثبت له صاحب المعيار ثالثة )

 وغيرها(. 64-63، ص3؛ ج134،318،  20ص

 17، ص2_  الونشريسي: نفسه، ج 76
اسمه الكامل محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر محمد بن مرزوق أبو عبد هللا الشهير بالحفيد:_   77

عالمة الحجة الحافظ المحقق الكبير الثقة الثبت المطلع النظار المصنف التقي ابن مرزوق العجيسي التلمساني قال فيه ابن مريم :>> ال

الصالح الزاهد...حجة هللا في خلقه المفتي الشهير...سيد العلماء الجلة وإمام أئمة الملة، وآخر السادات األعالم <<، وذكر أيضا له 

م. )ابن مريم: مصدر 1438هـ/ 842هـ وقيل سنة 846نة هـ وتوفي بتلمسان س766عدة مؤلفات ورسائل تفوق العشرين، ولد سنة 

، ص 945، مخلوف : نفسه ، رقم 510-499، ص ص 611. أنظر عنه أيضا: التنبكتي : نفسه ، رقم 233-232،  224سابق،ص



، وقد أدلى الونشريسي بدلوه  في قضية >>الشهادة على الخط<< بعدما ذكر فتوى ابن (78)نجس

 .  (79)م( في نوازله1134هـ/ 529الحاج األندلسي )ت. 

ة أسئلة في قضايا المياه التي سئل الداوودي عد االعتيادية )اليومية( والعباداتوعن المسائل 

  ، كما سئل الغبريني أبو القاسم(80)تكون مشتركة بين جيران الماء ويحصل بينهم خالف في استغالله

عن>>السفيه<< الذي يريد معرفة حقوقه وأمالكه التي بيد الوصي، وكذا التوكيل على نفسه؟ فأجاز 

يجيز أخذ األجرة على القضاء من أموال   (82)سعيد بن محمد العقباني )أبو عثمان(، وكان (81)له ذلك

الصدقات في حالة عدم تخصيص الدولة له أجرة معلومة، وقد فعل ذلك لنفسه لما تولى قضاء بجاية 

، وسئل في نازلة مشابهة قاسم العقباني، في قاضي (83)>>ولم يجر له بها رزق واشتدت حاجته<<

، (84)>>هل يحل له إن تعذر تعينه من غيره؟<<)بتونس( وجد مرتبه من المكس المأخوذ من الباعة

وسئل أبو القاسم المشدالي عن العاجز عن استعمال الماء البارد لمرٍض به>>مع إمكانية استعماله 

   . (86)، وسئل عيسى الغبريني عن الصالة خلف اإلمام المجهول؟ فأنكر ذلك(85)ساخنا؟<<

مبهمات في كتب السابقين سئل ابن مرزوق الحفيد أيضا >>إذا كان غسل  توضيحوعن 

، وسئل الوغليسي عن (87)الجمعة ينوب عن الوضوء<< وهو ما ذهب إليه ابن رشد في البيان 

                                                                                                                                                                                                            
 (، ولم يترك المقري التلمساني مكرمة إال ألصقها به وال صفة علمية إال204، عبد الحق حميش: مرجع سابق ، ص 364-365

، المعرفة نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبجعلها له )أحمد بن محمد المقري التلمساني :

 وما بعدها(. 394، ص7م ، ج2011الدولية للنشر والتوزيع ،الجزائر،

 .75، ص1_  الونشريسي: نفسه، ج 78
 .199، ص10_  نفسه، ج 79
 دها.وما بع 70، ص9_  نفسه، ج 80
 .415، ص9_  نفسه، ج 81
: هو والد قاسم العقباني سابق الذكر ،وصفه الونشريسي بكونه >> شيخ شيوخنا القاضي  سعيد بن محمد العقباني أبو عثمان_   82

م اجاية في أياعة بب<<، وقال فيه ابن فرحون:>> إمام عالم فاضل ، فقيه مذهب مالك، وصدارته في العلم مشهورة ، ولي قضاء الجم

ر <<، ثم ذك ين سنةالسلطان أبي عنان والعلماء يومئذ متوافرون ، وولي قضاء تلمسان، وله في والية القضاء مدة تزيد على أربع

ولي  والهندسة، الحساببتآليفه، وذكره يحيى ابن خلدون بقوله :>> أول نجباء بيته ذو نبل ونباهة دراية وتفنن في العلوم، ومعرفة 

ن هو اآلوان المحروسة وبجاية ومراكش وسال ووهران وهنين ، فحمدت في جميعها سيره عدال وجزالة، قضاء الجماعة بتلمس

 وفيات خطيب الجامع األعظم بتلمسان <<، وعن صاحب البستان أنه كان يقال له >>رئيس العلماء والعقالء<<، ونقل من

؛ 343، ص 1جم. )ابن فرحون :مصدر سابق ،1408هـ/ 811هـ، ووفاته كانت سنة 720الونشريسي أن  والدته كانت بتلمسان سنة 
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(: }من هّم بحسنة فلم يعملها ُكتبت له حسنة ملسو هيلع هللا ىلصمعنى اإلشكال الواقع في الحديثين الشريفين في قوله )

 .(88)عْشر حسنات{ و قوله اآلخر: } نيّة المؤمن أبلُغ من عمله {؟  وإْن عملها ُكتبت له

سئل قاسم العقباني عن المعلم يشرع في تعليم الصبيان لمدة سنة لكنهم  الثقافيفي المجال 

، وسئل سعيد العقباتي (89)ينقطعون عنه قبل إتمام السنة لسبب قاهر، فهل تكون له أجرة السنة كاملة؟

، وسئل ابن مرزوق الحفيد عن >>أرٍض محبسة (90)مدرسة من الطلبة<< عمن يستغل>>بيوت ال

 . (91)على أستاذ<< إال أن شروط الُمحبِّس في األستاذ ال توجد في أحد؟

أفاض الونشريسي في حصر أهم البدع التي سادت المجتمع في الغرب اإلسالمي  البدعوعن 

عة في العادات والعبادات بد 117وخاصة منها التي شاعت في عصره، فقد أحصيُت منها 

 .(92)والمعامالت 

سئل أبو القاسم الغبريني عن رجٍل تخاصم مع آخر فشتمه وشتم آباءه  الشرفوعن مسألة 

، وعن الشرف من جهة األم سئل ابن (93)وأجداده، فلما قيل له أنهم شرفاء أصّر على سبهم وشتمهم

النسب>>هل يثبت له شرف النسب مرزوق الحفيد عن  رجٍل أثبت أن أمه التي ولدته شريفة 

، وهو نفس (94)ويحترم بحرمة الشرفاء ويندرج في سلكهم أو ال؟<<، فكان جوابه طويال باإليجاب

الجواب الذي اختاره سعيد العقباني وقاسم العقباني، حيث أثبت األول الشرف له ولذربته، وأقر 

الونشريسي لصالح>>تعظيم من انتسب ، ورافع (95)الثاني:>>للشريف لألم ما للشريف لألب<<

 . (96) (ملسو هيلع هللا ىلصإلى البيت الشربف<< وهو بيت النبي )

سئل أبو الفضل العقباني عن يهود سكنوا البادية ويتجرون في أنواع  الذمةوعن أهل 

المتاجر، وبعضهم سكنوا الحاضرة لكن تطول إقامتهم في البادية >>هل تؤخذ الجزية من 

، وفي هذا المجال أدلى الونشريسي )أبو العباس( برأيه في كنائس يهود منطقة (97) جميعهم؟<<

، كما سئل العقباني )أبو الفضل( عن جواز مبايعة أهل الكتاب فيما (98) توات)أدرار( وأفتى بهدمها

 . (99)يجوز تملكه أم ال؟ 
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سئل العقباني)أبو الفضل( عن أعراب يهاجمون  الغصب واألخالقوعن حاالت 

>>فيهم ألفْي راجل وخمسمائة فارس<< فطالبهم كبير القرية>>بمائة دينار ذهبا<< فهل القرى

، وسئل أيضا عن موضع يسكنه أعراب معلوم (100)يطالب األغنياء من القرية بنصيٍب من الغرامة؟

، كما سئل عن (101)بالفساد وعدم تطبيق األحكام الشرعية، بل يحتكمون إلى الحاكم بدل القاضي؟

، وسئل (102)بامرأة ثم تزوجها من غير استبراء ثم طلقها ثالثا>>فهل تُقبل منه بينة؟<<رجٍل زنى 

العقباني سعيد بن محمد )أبو عثمان( عن رجٍل هرب بامرأة وهي طائعة فحملت منه فلما وضعت 

، وسئل عن مثلها فقيه بجاية سيدي علي بن (103) أراد تزوجها هو أو غيره،>>فهل يجوز ذلك؟<<

هرب رجٌل بامرأة دون رضاها ثم تزوجها بعد االستبراء>>ثم ردها لوليها لالستبراء عثمان، حيث 

 .(104)فأقامت عنده مدة  أمد االستبراء، ثم خطبها وتزوجها؟<<

سئل أبو عثمان العقباني عن امرأة قامت عند القاضي تطلب ملكا ورثته  الماليةوعن القضايا 

عمن له دينار على رجل قرضا، هل يمكن تسديده ، وسئل الوغليسي (105)عن أمها باعه وصيها؟

، وسئل أبو عبد هللا الزواوي >>عن الشراء من األعناب التي يعلم أن أربابها ال (106)على مراحل؟

، وسئل العقباني)أبو الفضل( عمن أكرى أرضه لمن يحرثها سنة، ثم أراد (107)يزكونها؟<<

أبو ، وسئل فقيه الجزائر (108) ( أم ال؟<<>>تصييرها لغريم في دْيٍن له عليه حّل )موعد الّردّ 

عن صاحب زرع استأجر عامال للحصاد بقدر معلوم، وقبل إتمام الحصاد  (109)العباس ابن محرز

 أغار الجيش على الزرع >>هل لكٍل منهما على صاحبه مطلب أم أنها مصيبة نزلت بهما معا<<

(110) . 

مشتركة وفيها حظٌ محبس والكل  سئل ابن مرزوق الحفيد في حوانيت األحباسوفي قضايا 

، كما سئل الغبريني )أبو القاسم(  عمن (111) يجهل حّظه >>فهل توقف الغلة حتى يصطلحوا؟<<

حبس على ابنه جميع داره وبستانه المتصل بها، وعلى أوالده الذكور دون اإلناث وأعقابهم ما 
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، (112)فقراء والمساكين؟<<تناسلوا...فإن انقرضوا جميعا >>باع القاضي الدار وصرف ثمنها لل

وسئل أيضا عمن قدمه القاضي >>على حبس سور<< مقابل مرتب معين من غلة السور، لكن 

 .(113) وبعد مدّة وجده قد زاد في المرتب ؟

سئل ابن مرزوق الحفيد عن أََمة مشتركة بين رجٍل وأختيه ،  العبيد واإلماءوفيما يخص 

 . (114) فظهر من األمة فساد فقام الرجل ببيعها دون إذن أختيه، >>هل له ذلك؟<<

هذه جملة من المحاذير فيما يخص كتب النوازل واستغالل مكنوناتها في مجال التاريخ  

ين لمهتمابين يدّي أوال ثم بين أيدي  االجتماعي خاصة والحضاري على العموم، أردت أن أضعها

ات التعميم ئة أوبهذا النوع من الدراسات، عسانا نصل من خاللها إلى التقليل من االستنتاجات الخاط

أفاء  يدنا مماه ويفالمضللة أو التحاليل البالية، وما يزال الموضوع غضا طريا لمن أراد أن يدلي بدلو

 هللا عليه من علم .
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