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الفقه و القضاء المالكي في الجزائر خالل العهد العثماني
قراءة في مخطوطة للشيخ أبي راس الناصر المعسكري
"نظم عجيب في فروع قليل نصها مع كثرة الوقوع "
أ تقي الدين بوكعبر

كلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإلسالمية جامعة أحمد بن بلة وهران 10
راج خالؿ التواجد العثماين باعبزائر كتب الفقو ك فركعو ك حبكم كوف
اعبزائريٌن مالكيٌن فقد شاع اؼبذىب اؼبالكي بٌن عامة الناس ك أصبح ىو اؼبرجع
ك أصبحت كتب الفقو اؼبالكي من ـبتصر خليل ك رسالة ابن زيد القًنكاين ك
غًننبا مصدر الفتول  ،برز علماء أجالء ذاع صيتهم يف اؼبشرؽ ك اؼبغرب منهم
اإلماـ الونشريسي صاحب كتاب "اؼبعيار" ك العالمة الرماصي صاحب اغباشية
على شرح التتائي ؼبختصر سيدم خليل ك أبو راس الناصر الراشدم اؼبعسكرم
الذم تضلع يف ـبتلف اؼبذاىب حىت صار مسجده يعرؼ بقبة اؼبذاىب األربعة .
كؼبا كقعت بٌن يدم ـبطوطة فقهية أليب راس الناصرم رأيت أف أنشرىا
ك ىذا من باب أحياء الرتاث الفقهي اعبزائرم ك التعريف بعلماء اعبزائر.
ال شك أف ىذا العمل يدخل ضمن اغبوار بٌن اؼباضي ك اغباضر ك
اؼبستقبل ك ىو حوار مستمر ال يتوقف ك بو تكمم أفواه من يدعى أف أجدادنا
كانوا من اعباىلية دبكاف كأهنم كانوا بعيدين عن أحكاـ الدين بل إف تراث علماء
اعبزائر الضخم ألقول دليل على عمق انصهار اعبزائريٌن خباصة كشعوب اؼبنطقة
بعامة يف اإلسالـ
ٍب إف تراث ىذا الرجل -أبا راس الناصر -عبدير بالدراسة ك التحقيق ك النظر ك
التدقيق ؼبا حوتو كتبو من مسائل فقهية ك أخبار تارىبية ؾبتمعنا اغبايل حباجة
للرجوع إليها .

 0التعريف بالمؤلف:

ىو اإلماـ اغبافظ اؽبماـ ك شيخ اإلسالـ كمف ي األناـ أبو راس ؿبمد بن
اضبد صاحب اؼبصنفات الشهًنة ك التحقيقات الغزيرة ترجم لنفسو يف كتابو فتح
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اإللو فقاؿ  ":فأنا عبد ريب ؿبمد أبو راس بن اضبد بن عبد القادر بن ؿبمد بن
اضبد بن الناصر بن علي بن عبد العظيم بن معركؼ بن عبد اهلل بن عبد اعبليل
كأف ىذا النسب متصل إىل عمرك بن إدريس بن عبد اهلل الكامل بن اغبسن
ك فاطمة بنت رسوؿ اهلل
اؼبثىن بن اغبسن السبط بن علي بن أيب طالب
صل اهلل عليو كالو كسلم".1
كلد بالقرب من معسكر بٌن جبل كرسوط 2ك ىونت 3على ما قيده
بنفسو يف اؼبصدر السابق كىذا سنة  1150ىػ اؼبوافق لػ  1737ـ يف بيت علم
كصالح حيث كاف أبوه اضبد بن عبد القادر من القراء اؼباىرين مشهورا بالتقول ك
الصالح كما عرفت أمو زكلة بالسخاء ك الصالح.
أخذ القراف كأحكامو عن كالده ك شيوخ مسقط رأسو ك أتقنهما حىت
أنو كاف يقرئ الكبار كىو مل يبلغ اغبلم بعد قاؿ يف فتح اإللو  ":فقرأت القراف يف
حاؿ صغرم ٍب قرأت أحكاـ القراف ك حفظتها على ظهر قلب كاف كانت رحلة
ضبلين بعض الطلبة على أكتافو كمع ذلك أين أقرئهم أسلك ؽبم ألواحهم ".
بعد موت أبيو كأمو تكفل بو أخوه األكرب عبد القادر إال انو كاف فقًنا
جيدا فبا اضطر أبا راس على التوسل يف البيوت حىت يأكل ك يلبس كىو صغًن
قاؿ عن نفسو يف فتح اإللو" :كقد استمررت عشر سنٌن عريانا ال لباس يل إال
خرؽ كالعدـ كما لبست نعال إىل أف قرب صومي كؼبا قدرت على السعي صرت
اطلب من البيوت ٍب أبيع ك أكسي ".
رغم ظركفو القاسية إال أنو مل ينقطع عن العلم ك رحل إىل اؼبشايخ
ك شدت إليو الرحاؿ ك صار مرجع
طلبا يف علو اإلسناد حىت طار صيتو
ك
زمانو ك متويل خطة لقضاء حباضرة أـ عسكر يف ي كفق اؼبذاىب األربعة
إليك ما يقولو عن نفسو يف فتح اإللو ":أما الذم كاف يف ي الناس باؼبذاىب
األربعة الشيخ عبد العزيز الدريين ك شيخ اإلسالـ ابن صباعة اؼبقدسي  ...ك
مؤلف ىذا الكتاب ؿبمد أبو راس" .
 2رحالته العلمية :
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خصص أبو راس الناصرم الباب الثالث من كتابو فتح اإللو لرحالتو
العلمية ك عنوانو "رحل ي للمشرؽ ك اؼبغرب ك غًننبا كلقاء العلماء األعالـ كما
جرل يل معهم من اؼبراجعة ك الكالـ" امتدت ىذه الرحالت عرب اعبزائر ك
اؼبغرب ك تونس كمصر ك الشاـ ك اغبجاز .
يبكن تقسيمها قسمٌن :قسم رحالت داخل اعبزائر ك قسم رحالت
خارجها أما ال ي داخل اعبزائر فتنطلق من معسكر باعتبارىا مدرستو األكيل حيث
منها توجو ؼبدرسة مازكنة قاؿ أبو راسٍ" :ب سافرت أكؿ صومي ؼبازكنة "ٍ 4ب
توجو كبو اعبزائر احملركسة سنة  1778يقوؿ عن ىذه الرحلة" :فضيفين–يعين
الفقيو ؿبمد بن مالك -كصبع العلماء علي ك سبادكا ك سألوين أسئلة صعاب
عظيمة فتفاكضنا فيها مفاكضة كبًنة إىل قرب الفجر " .5كذلك سافر الشيخ إىل
قسنطينة– أك على حد تعبًنه قسمطينة -حيث التقى بالشيخ عبد الكرمي ؿبمد
فكوف ك أيب العباس الشيخ ؿبمد العباسي.6
أما رحالتو خارج اعبزائر فكانت بدايتها إىل مدينة فاس سنة 1801
حيث اجتمع ببعض علمائها الشيخ منهم الطيب بن كًناف 7إماـ أىل اؼبغرب
األقصى يف زمانو ٍب ذىب إىل تونس حيث نزؿ عند شيخها اؼبف ي ؿبمد بن
احملجوب ، 8من تونس ركب البحر كبو مصر حيث التقي بشيخو اإلماـ اللغوم
ك احملدث صاحب التصانيف الشهًنة مرتضى الزبيدم فقرأ عليو ك إستجازه
فأجازه يف الصحيحٌن ك غًننبا من الكتب.
كما لقي الشيخ عصماف اغبنبلي يف اغبجاز ك قرأ عليو اؼبذىب اغبنبلي 9بل
كانت لو مناظرات مع بعض شيوخ الوىابية يف اغبرمٌن كىذا يف حجتو الثانية سنة
1226ىػ1811/ـٍ.ب رحل كبو الشاـ كناقش بعض علمائها يف قضية اغببس
حيث رجعوا إىل رأيو ٍب رحل كبو الرملة احدم مدف فلسطٌن ك لقي مفتيها ك
علمائها فاجتمع هبم ك ناقشهم حوؿ قضية الدخاف ك القهوةٍ 10ب توجو إىل غزة
حيث زار قرب ىاشم اعبد الثالث لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك الو كسلم كناظر
علمائها ك ناقشهم ٍب توجو كبو العريش.11
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يستشف القارم من ىذه الرحالت قوة علم أيب راس كاعتزازه بو حيث
كاف يناظر حيث حل ك نزؿ ك ال شك أف ىذه الرحالت أكسبتو رصيدا علميا
كبًنا .

 3شيوخه:
تتلمذ أبو راس الناصر على عدد كبًن من اؼبشايخ كمن ـبتلف اؼبذاىب
ك اؼبشارب حىت أنو ألف يف ذلك ثبت ظباه "لب أفياخي يف عدة أشياخي" ك
أشار إىل بعضهم يف كتابو "فتح اإللو "من أشهرىم :
12
أ_ اإلماـ ؿبمد بن ؿبمد مرتضى الزبيدم أبو الفيض 1205 -1145اغبنفي
صاحب التأليف الشهًنة منها إرباؼ السادة اؼبتقٌن بشرح إحياء علوـ الدين
ككتاب تاج العركس يف شرح القاموس  ،أخذ عنو أبو راس ؼبا فقل من اغبج بعضا
من البخارم ك بعضا من مسلم ك بعض الرسالة القشًنية أم ظباعا ك أجازه
الزبيدم يف الباقي .
ب -ؿبمد بن ؿبمد بن اضبد عبد القادر السنباكم األزىرم اؼبشهور باألمًن
 1232-1154اؼبالكي صاحب الشركح ك اغبواشي الفقهية ك اللغوية ك
الكتب اعبيدة منها كتاب اجملموع ك شرحو.13
ج_ عبد اهلل بن حجازم الشرقاكم األزىرم  1228_1150الشافعي صاحب
الكتب النافعة منها "فتح اؼببدم بشرح ـبتصر الزبيدم" .
د_ عثماف بن عبد اهلل النجدم اغبنبلي  1290ت صاحب كتاب عنواف اجملد
يف تاريخ قبد أشار لو أبو راس بقولو عثماف اغبنبلي.14
ىػ_ عبد القادر بن عبد اهلل اؼبشريف أبو اؼبكارـ ت  177815 \ 1192كىو
من كبار شيوخ أيب راس كىو صاحب كتاب "هبحة الناظر يف أخبار الداخلٌن
ربت كالية اإلسباف كبين عامر" .
 4تالمذته:

ؼبا كاف اغبافظ أبو راس هبذه اؼبثابة يف العلم فال غرابة أف يتلمذ على
يده عدد ىائل من الطلبة ك إليك ما يقولو بنفسو" :حىت اجتمع عندم يف بعض
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السنٌن سبعمائة ك شبانوف طالبا " ،16ك ال ينبغي أف تفوتنا فائدة ذكر بعض منهم
:
أ_ الشيخ السيد بن عبد اهلل سقاط اؼبشريف حفيد الطاىر اؼبشريف كاف عاؼبا فقيها
ككاف فبن كقع على كثيقة مبايعة األمًن عبد القادر.17
ب_ السنوسي بن السنوسي بن عبد اهلل بن دحو بن زرفة كىو الذم افرده أبو
راس بتدريس الفقو يف حلقة خاصة ؼبا اكتظ اؼبسجد بالطلبة.18
ج_ عبد القادر بن السنوسي بن دحو شقيق اؼبتقدـ فهو تلميذ أيب راس يف
اؼبنقوؿ ك شيخو يف اؼبعقوؿ.19
د_ الشيخ ؿبمد اؼبصطفى بن عبد اهلل ابن زرفة الدحاكم كاف كاتبا للبام ؿبمد
الكبًن شارؾ يف فتح كىراف الثاين  1791كعٌن قاضيا عليها إىل غاية
.180120
 5تأليفه :
كثًنة ىي تأليف الشيخ ك كاف اغبامل لو على اإلعتزاز حىت قاؿ عن
نفسو أنو ال يعلم أحدا أكثر تأليفا منو إال ما كاف من السيوطي .21كقاؿ الشيخ
ك ثالثٌن
ابن بكار اؼبعسكرم":بلغت مؤلفاتو الفائقة كبو مائة ك اثنٌن
22
تأليفا
كقد ذكر أبو راس صبلة من تأليفو يف فتح اإللو فبلغت ستٌن كتابا ك نيفا ك ىذا
إف دؿ على شيء فإمبا يدؿ على أف كتاب "فتح اإللو" مل يكن من أكاخر ما
ألف الشيخ بل الظاىر أنو ألف بعده كتبا أخرم.
الواقف على كتب أيب راس يدرؾ تنوع الفنوف ال ي تطرؽ إليها حيث
كتب يف التفسًن ك اغبديث ك األصوؿ ك الفقو ك اؼبنطق ك اللغة ك التصوؼ ك
الكالـ ك التاريخ ك األنساب ك الرسم القرآين ك الطب كغًنىا
 6محنة الشيخ أبي راس الناصر :

ما كاف للشيخ أف يتخلف عن سنة اهلل يف الصاغبٌن فامتحن مرتٌن يف
حياتو األكىل خالؿ حركب درقاكة  1816 – 1803حيث قاؿٍ ":ب عمتنا فتنة
درقاكة ك أنا مل نكن فيها كما قاؿ الشيخ عامر الشعيب للحجاج كقد خطبتنا فتنة
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مل نكن فيها أتقياء بررة ك ال أقوياء فجرة فاتصلت علينا أكاصر النكبات ك
البليات من اػبوؼ ك اعبوع ك الورع الذم يف الفؤاد مودكع  ،ك قد ناداين
لساف اغباؿ بقوؿ دع الدفاتر للزماف الفاتر فطرحت الكتب دبرتكؾ مكاف كاستمر
عليها النسياف حىت نسجت عليها عناكب اؽبجراف". 23
احملنة الثانية كانت بسبب تأليف ألفو يف النسب حيث نفى النسبة إىل
اعبانب النبوم الشريف عن بعض أىل اؼبنطقة اؼبعركفٌن بالشرؼ فبا أدم إىل
غضبهم عليهم ك حرؽ كتبو  ،كيف ذلك يقوؿ صاحب القوؿ األحوط":بعد موتو
بأمد حصل لو نقمت عند أىل الراشدية ك سببو أنو ألف كتابا يف النسب ك
صحح فيو من ىو شريف من غًنه فحصل اإلنكار عليو".24
 7تولى الشيخ منصب القضاء:

القضاء لغة ىو القطع ك الفصل أما اصطالحا فًنل ابن خلدكف اف
القضاء ىو " منصب الفصل بٌن الناس يف اػبصومات حسما للتداعي ك قطعا
للتنازع  .....باألحكاـ الشرعية اؼبتلقاة من الكتاب ك السنة " ،25كعليو
فالقاضي ىو حاكم شرعي لو دكر ىاـ يف احملاكم ال ي تطرح فيها القضايا اؼبتعلقة
باألىايل يف ـبتلف اؼبيادين سواء كانت مدنية أك اقتصادية زبص اؼبعامالت
التجارية كما أنو يلعب دكرا يف توجيو الوظائف الدينية ك اإلشراؼ على األكقاؼ
كتعيٌن القائمٌن عليها ، 26ك تأٌب كظيفة القضاء بعد الفتول من حيث األنبية
لذا اعتذر بعض الفقهاء عن توىل منصب القضاء إماـ خوفا من عدـ أىليتهم ؽبا
أك تقديرا ػبطورهتا.27
تقلد الشيخ أبوراس الناصر بنواحي غريس _ معسكر_ مهمة القضاء على
يد الشيخ ؿبمد بن موالم على قاضى معسكر 28مدة عامٌن  ،يقوؿ العريب
اؼبشريف  ":ككاف قاضيا على أيديهم _ العثمانيٌن_ معدكدا من أرباب دكلتهم
"ٍ ،29ب سرعاف ما عزؿ من منصبو ىذا نتيجة فتنة درقاكة .
كيظهر أف الشيخ ؼبا توىل منصب القضاء توقف عن التأليف نتيجة
إلنشغالو بأمور اغبكم ك الفصل بٌن الناس ك دليل ىذا قولو  ":كعدت ؼبا كنت
قد ىجرت " 3كذكره لقوؿ اإلماـ ابن رشد القرطيب التايل  " :كنت كالين
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السلطاف على ابن يوسف ابن تاشفٌن القضاء فلم أجد سعة للتأليف لكثرة
ك شططو كمتاعبو كؼبا عزلىن ك كىل مكاين أبا
شوائب القضاء ك نوائبو
31
القاسم بن ضبدين حينئذ تفرغت للشرح العتبية اؼبسمى بالتحصيل ك البياف "
 ،يظهر من ىذين النصيٌن أف الشيخ ارتاح من متاعب القضاء بعد عزلو ك تفرغ
لعملية التأليف كما ىي عادتو أم أف ما كاف ليعود عليو بالضرر كىو العزؿ من
ىذا اؼبنصب اؼبهم عاد عليو باػبًن .
 8وفاة الشيخ أبي راس الناصر :

تويف الشيخ رضبو اهلل يوـ األحد  15شعباف  1238اؼبوافق لػ 27
أبريل 1823ـ كقد ذباكز التسعٌن سنة كدفن قرب داره كمسجده حيث ضروبو
اؼبعركؼ بو اليوـ ، 32كسبب كفاتو كما ذكره مسلم بن عبد القادر ىو مرض
الطاعوف الذم انتشر يف تلك السنة.33
 9من أقوال العلماء في الشيخ أبي راس :

قاؿ الشيخ السنوسي كىو أحد تالمذة أيب راس الناصر " كاف شيخنا
حافظ عصره ك إماـ قطره الشائع عنو أنو ال يزيد على مرة يف مطالعة الدرس ؼبا
منحو اهلل من سيالف الذىن ك سعة اػباطر " ، 34كقاؿ عنو صاحب القوؿ
األحوط " كىو األستاذ اإلماـ القدكة األسوة اؽبماـ اغبافظ الضابط اؼبتقن للركاية
ك الضوابط ذك القلم الصحيح ك اللساف الفصيح اعبامع اؼبانع اػباشي اػباشع
اؼبنفرد بضوء النرباس ؾبد الدين القاضي اغبافظ أبوراس" ،35كقاؿ عنو صاحب
كتاب ذخًنة األكاخر ما يلي  " :ككانت للشيخ أيب راس اؼبذكور اليد الطوىل يف
التاريخ العريب ك العجمي من أكؿ الدنيا إىل أخرىا ككاف يف علم الفركع آية ك يف
السًنة النبوية ك التاريخ حافظا كحجة رضبو اهلل ". 36
قسم دراسة المخطوطة :

 0التعريف بالنظم المحقق :
ىو عبارة عن نظم فقهي يتعلق ببعض أحكاـ القضاء يقع يف كرقة أك لوحة
كاحد يف نسخة ك يف النسخة الثانية يقع يف كرقتٌن  ،كقد اشتمل ىذا النظم على
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تعريف بأنواع اعبركح ال ي ربدث على مستول الرأس كما يلزـ فيها من دية أك
قصاص .
مل يرد يف اؼبخطوطتٌن اسم ؽبذا النظم لكن الشيخ ظباه يف فتح اإللو
فقاؿ" :نظم عجيب يف فركع قليل نصها مع كثرة الوقوع " كنفس ىذا العنواف
قبده يف البيتٌن األكؿ ك الثاين من اؼبنظومة
عن أشياء كثًنة الوقوع
سألين بعض أكيل الفركع
جبتو ك حسيب اهلل الوكيل
من ال ي ما نصها غالبا قليل
عدد أبيات ىذا النظم شبانية كطبسوف بيتا ابتدئها الناظم حبمد اهلل ك
الثناء عليو كختمها بالصالة على النيب كالو كىذه عادتو كعادة الكتاب ك اؼبؤلفٌن
يف تلك الفرتة.
 _2وصف المخطوطتين :

إلخراج ىذا النظم كما كضعو صاحبو أك قريب منو اعتمدت على
نسختٌن من خزانو الشيخ البشًن رضبو اهلل 37النسخة األكىل رمزت ؽبا(أ) كىي
ال ي اعتمدت عليها لوضوحها ك سهولة قرأت ما كتب فيها جاءت يف صفحة
كاحدة إال أهنا مع اؼبقارنة مع النسخة الثانية ك ال ي رمزت ؽبا (ب) تنقصها
األبيات من البيت  33إىل البيت  ، 43كما أف صدر البيت رقم  29ساقط
ككذا البيت رقم  39فهو غًن مقركء اللهم إال كلمتٌن .
جاءت النسخة(ب) يف كرقتٌن كىي باؼبقارنة مع حالة النسخة(أ) يف
حالة سيئة حيث بالورقتٌن ثقوب ك ؿبو الكلمات ال ي ىي يف اغبواشي من
جراء الرطوبة كىذا فبا صعب قرأهتا إال أهنا كانت جد مفيدة لتكملة اؼبنظومة .

 _ 3نسبة المنظومة ألبي راس :

ال شك يف نسبة ىذه اؼبنظومة أليب راس الناصر إذ كرد اظبها يف كتابو
فتح اإللو ككرد يف بداية النسخة(أ)":قاؿ الشيخ العارؼ باهلل اؼبؤسس الناظم ؿبمد
أبو راس أدركنا اهلل ما درؾ بفضلو" ك جاء يف افتتاحية
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النسخ (ب)":كبعد يقوؿ الراجي عفو ربو اؼبعرتؼ بتقصًنه ك ذنبو ك فضيح
عيبو ؿبمد أبو راس بن الناصر كفقو اهلل دبنو أمٌن " ككما يظهر ىذا ىو أسلوب
أيب راس الناصر يف افتتاحو لكتبو .

 4موضوع المنظومة و قيمتها :
كما يظهر من بداية اؼبنظومة فإف سبب تأليفها ىو سؤاؿ بعض الطلبة
اؼبهتمٌن بالفقو أك كما ظباىم أبو راس الناصر أكيل الفركع عن بعض اؼبسائل
الفقهية ال ي كصفها الشيخ بأهنا كثًنة الوقوع لكن تأصيلها ك ذكرىا يف كتب
الفقو قليل باؼبقارنة مع كثرة كقوعها ك ىذا إف دؿ على شيء فإمبا يدؿ على
اىتماـ أيب راس خباصة كاىتماـ علماء اعبزائر بالفقو بعامة ك الفقو اؼبالكي خباصة
.
نعم قد كاف للفقو اإلسالمي مكانة خاصة لدم علماء اعبزائر يف العهد
العثماين حيث كاف يعتين بكتب الفقو مثل حواشي الشيخٌن الزرقاين ك اػبرشي
كـبتصر خليل لذا نبغ فقهاء عدة ك يكفي الرجوع إىل ما سطره أبو راس يف كتابو
فتح اإللو إلدراؾ ذلك بل كاف يتفاخر الفقهاء فيما بينهم حبفظ اؼبتوف ك الشركح
يقوؿ أبو راس الناصرم" :كقد طار صي ي دبعرف ي اؼبصنف–أم مصنف خليل -ك
ربقيقو يف اؼبشارؽ ك اؼبغارب ". 38
يظهر من ىذه اؼبنظومة سبسكو باؼبذىب اؼبالكي عند اإلفتاء خاصة كأف
من استفتاه من مالكية ك من ىنا يظهر مدل مراعاة اؼبف ي لفقو اؼبستف ي خاصة
كأف الشيخ كاف ملما باؼبذاىب األربعة ك يؤكد أبو راس ىذه اغبقيقة حٌن يقوؿ :
" ال ذبوز الفتول للناس دبا ال يعتقدكف ". 39
كيظهر كذلك من خالؿ ىذه اؼبنظومة إحاطة أيب راس بأمهات كتب
الفقو اؼبالكي فهو يشًن إىل نص الكايف ك رسالة ابن أيب زيد القًنكاين ك بعض
شركحها كمدكنة سحنوف ك ابن فرحوف كفتول ابن سهل كفتاكل أيوب يف اػبفيف
ك ابن عرفة ك الربزكيل ك صاحب الدرر ك اػبرشي كغًنىا كثًن .
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ك يظهر من ىذه اؼبنظومة كوف أبو راس الناصر فقيها ؾبتهدا غًن
متحجر عما سطره األكلوف ك إليك مبوذج من تعقيباتو على من سبقو من أىل
العلم:
إطالؽ اػبرشي يف باب الرىن كغًنه ليس خاؿ من كىن
كما نستنتج من ىذه اؼبنظومة أف السائل الذم استفىت أبا راس أقل ما
يقاؿ عنو أنو عارؼ باؼبذىب اؼبالكي ك لو كاف إنسانا عاديا ؼبا تكلف الشيخ
بسرد أقواؿ العلماء ك مقابلة النصوص بعضها بعض فمن حكمة اؼبف ي أف
ىباطب اؼبستفىت حسب مستواه العلمي .ك ينتقد أبو راس يف آخر اؼبنظومة
ك العلماء ك يصفهم بالتساىل يف الفتول كعدـ
أحواؿ العلم
التثبت ك التدقيق يف اغبكم حيث يقوؿ :
لعدـ البحث عن األحكاـ
كثًن فيها غلط اغبكػاـ
كال ذبادلوا عريض الدعوم
تساىال عمتنا هبا البلول
إف ىذا االنتقاد من أيب راس لعلماء عصره غًن مربر خاصة كاف ظبت
ذلك العصر كما أسلفنا الذكر ىي االعتناء بكتب الفقو ك فركعو كلعل الغلط
الذم يقصده أبو راس ىو االختالؼ الفقهي يف ىذه القضية – قضية اعبركح ك
القصاص – فحىت داخل اؼبذىب الواحد اؼبالكي ىناؾ خالؼ يف بعض القضايا
كقد أشار إليها الناظم.
البد ىنا أف نشًن إىل قضية التعليم ك اؼبستوم التعليمي خالؿ العهد
العثماين فنقوؿ ك باهلل التوفيق يتفق أغلب من زار اعبزائر خالؿ العهد العثماين
على كثرة اؼبدارس ك انتشار التعليم ك ندرة األمية بٌن السكاف .40رغم دلك
يعطينا كل من تيدينا ك أبو راس الناصر كجهة نظر أخرم  .فيقوؿ تيدنا كاصفا
حاؿ العلم ك العلماء يف معسكر يف عهد البام ؿبمد فيقوؿ  " :إهنم شعب
جاىل إىل حد انو ال يوجد يف معسكر كىي مدينة كبًنة نوعا ما أكثر من مئة
شخص وبسنوف القراءة كىدا اعبهل يعطي احرتاما بسيطا إىل كل من يعرؼ كلو
حرفا كاحدا من القراف ، 41".ك يقوؿ أبو راس الناصر  ":إذ يف زمن عطلت فيو
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مشاىد العلم ك معاىده ك سدت مصادره

ك موارده ك خلت دياره ك

مواظبو ك عفت أطاللو ك معاؼبو " كإف كاف كال الرأيٌن يظهر انو مبالغ فيو إال أنو
يبكن توجيو كالمهما بأف التعليم الذم كاف موجودا كاف خاليا من التعمق يف
اؼبسائل ك تكوين الرأم اؼبستقل مقتصرا على اختصار اؼبطوالت ك شرح
اؼبختصرات .كمقتصرا على كتب الفقو ك الفركع ك علوـ الدين عموما مهملٌن
للعلوـ الطبيعية ك للطب كغًنىا من العلوـ العقيلة الىت بدأت أكربا يف ىذه الفرتة
تعمل على تطويرىا نتيجة الثورة الصناعية .
كذلك غياب اغبرص على ربقيق الوحدة التعليمية فكل مدرس يدرس
ما شاء من الدركس ك بطريقتو اػباصة فاختلفت الدركس من مدرس ألخر كغاب
ربقيق اؼبوازنة بٌن ـبتلف العلوـ ىذه لفتت إىل أكضاع التعليم خالؿ العهد
العثماين رأيت إدراجها كتوجيو النتقاد أىب راس غبكاـ – علماء ك قضاة – زمانو
.
ك من خالؿ ىذه اؼبنظومة تربز شخصية أيب راس الناصر كقاضي فيبٌن
مىت وبلف اعباين كمىت وبلف اجملىن عليو كاثقا من األحكاـ ال ي يصدرىا فيقوؿ :
خذىا مين إليك نبذة ملفوظة من كتب بنصها مبسوطة
ك يقوؿ:
ككل ىذا يف اػبطا يا صاحي ك يف العمد القود أك اإلصالح
فبا عليو للمجنػى ك اعبػاين تراضيا خػذ صحػة البيػاف
كفبا يدؿ على شخصيتو الفقهية اؼبستقلة ترجيحو قوؿ من قاؿ أف لورثة
اؼبقتوؿ أك اجملركح عمدا اػبيار بٌن القصاص أك الدية كاىل ىذا ذىب صباعة من
علماء اؼبالكية مثل أشهب كابن اؼبسيب  ،خالفا ؼبا ذىب إليو ابن القاسم من
أنو يف حالة القتل أك اعبرح العمد القصاص فقط.42
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إف ىذه اؼبنظومة الصغًنة ؽبي دليل على اللقب الذم عرؼ بو أبو راس
فمن خالؽبا كمن خالؿ كثرة األراء ال ي أكردىا نستشف قدرتو على حفظ اؼبتوف
فمثل ىذا التنسيق يف األفكار الذم جاء يف اؼبنظومة كاالنتقاؿ السهل ك السلس
من كتاب إىل كتاب دليل على قدرة على اغبفظ .
كما تظهر ىذه اؼبنظومة شخصيتو الفقهية القوية اؼبلمة بكل مصادر
الفقو اؼبالكي ك بالتايل ىذا ما أىلو العتالء ك بلوغ منصب القضاء الذم ىو
حباجة ألناس أكفاء أمثاؿ الشيخ أيب راس الذين يصدركف أحكامهم الشرعية ك
القضائية انطالقا من قواعد متينة ك مؤصلة .

النص المحقق

اغبمد هلل كحده ك الصالة ك السالـ على ؿبمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم
كبعد يقوؿ الراجي عفو ربو اؼبعرتؼ بتقصًنه ك ذنبو ك فضيح عيبو ؿبمد أبو راس
43
بن الناصر كفقو اهلل دبنو أمٌن
 -1سألنػي بعػض أكيل 44الفػػركع عن أشيػاء كثيػرة الوقػوع
 -2من التػي 45ما نصها غالبا قليػل أجبتو كحسػيب اللػو الوكيل
 -3موضحة الرأس 46طبسوف عسجػدا 47فليس فيما قبلهػا يا ماجػدا
49
 -4من كػل السػت عوض مشهور ؼبالػك 48كصحبػو البػركر
 -5على ما لنمػرم 50فػي الكػاؼ 51اظبػع ىديت ؼبورد الكػاؼ
 -6ك كاجػب فػي ذلػك اغبكومػة عن اجتهاد من ذكم اغبكومة
52
 -7كقيػل بل ؽبػا ديػة ساميػػة فستػػة ك ربػع يف الدامية
 -8كضعفها يف اغبارسة ك يف السمحاؽ 53إحدم ك عشركف ك للجاين احملاؽ
 -9ثالثوف يا صاحػي إرش 54الباضعة 55ك ستة زدىا عليها ناصعػػة
-10للقتػلى اؼبتالضبػة 56ك للغلطػات زد طبسة من ذىب معطػات
-11كقريب من ىػذا مػا للباجػي 57ك وبػي حسبك طريق ناجي
ثالثػة عوض تلػك العقرة
 -12كقيل فيمػا رسخػت بصغػره
58
 -13ككل ىذا يف اػبطػا يا صاحػي كيف العمد القود أك اإلصالح
 -14فبا عليػو للمجنػى ك اعبػػاين تراضيػا خػذ صحة البيػاف
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 -15لكػن لبعض شػراح الرسالػة 59يف جراح العمػد ىذا رسالة
اػبطأ إف كاف القصاص عدما
 -16مضموهنا العقػل كما تقػدـ يف
 -17كفػي جراح اعبسػد اغبكومػة كأف منقلتػػو اؼبعلومػػة
 -18ك عمػدىا فهػو بالقصاص حػر فػي كلها إال لعظػم اػبطر
 -19ال يسقط الطلػب دكف ريػػب كأف برا اعبرح من غًن عيب
إذ ذاؾ ليس 60ثابت مقػرر
 -20كذا اػبطأ الذم فيػو اؼبقػػدر
ال أدب فيػػو كال حكومة
 -21ك أما ما منػو فيػو اغبكومػة
فاجتهاد األرش لذاؾ الشيػن
 -22إال إذا كاف ب ػرا عن شيػن
61
حىت أزيل ما بد من قػرح
 -23فاف مل يؤخػذ قياس للجػرح
ٍب يقػػر حبسب إق ػراره
 -24فيحلف اعبػاين على مقػداره
ذا قوؿ سحنوف اؼبعػوؿ عليو
 -25فاف أىب فيحلف اجملنػي عليػو
توجو 62اغبلف على من شابكو
 -26كاف رد اعبرح تلػو اؼبشابكػة
63
كقيػل يؤخذ بػذا أبػدا
 -27ك األدب إف كاف من أىل العدا
إف كاف يف اغبيػن بو تعلػق
 -28كالبن فرحوف يكػن مصدقػا
 -29كإف 64…………….من ضارب ضمن يف القوؿ لدل اؼبهذب
سجن اؼبدعى عليػو الداعػي
 -30كإف دمى الشخص جبرح ظاىر
كلكمػة ك ككضػة ك رضى
 -31كما ال يضػر من كبو ركػض
بعد قبػاة من عليػو قد دعى
 -32ال سجػن إال أف دبوت اؼبدعى
66
ال هبب السجن بنقيص الدعول
 -33كالبن سهل 65يف أصح الفتول
دعا بػو عن داع قبل اؼبخيف
 -34حببسػو أيوب قاؿ يف اػبفيػف
68
هبعل يف اغبديد كي ال هبفػل
 -35كظاىر بن عرفػة 67ك البػرزكيل
 -36كقالوا كػاف اعباين وببس يػدا 69حتػى يود أىلػو لو الردا
 -37ك ليس يكفػي قولػو جرحنػي يف اللوث إف مات كمل ينب
 -38حىت يقوؿ ىػو عمػدا أك خطأ ىذا ىو اغبق ك غًنه خطأ
 -39للبساطي النقل......................... 70................
للموت ك إال حبطت حجتو
 -40كأف يدكـ 71مرضو كدعوتػو
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 -41كأف تعػدـ بينهمػا العداكة 72خذىا شركطا عليها طالكة
يأٌب هبا تأكيد صدؽ اؼبدعا
 -42لكن يف الذخًنة 73افهم كاظبعا
74
ففعلو عليهما فقط ظهػر
 -43كاف أصيػب ؾبػاز بٌن نفر
75
كإال أخػذ من دكف ديػن
 -44إف جهل الرامي من اعبامعٌن
ك إال فاألرش على الذم خذؿ
 -45إف مل يكن ذا يف العراؾ قد دخل
ىذا الذم عليو صاحب الدرر
 -46يف 76....أما يف التاكيػل فهدر
ىم فعلػوا ذاؾ بػو فأعرؼ
 -47ك باطػل قوؽبػم إف كصفػو
لقيػاـ الفىت مقػاـ الشاىػد
 -48بعد اليميػن بالراقب الشاىػد
ضمنوا إف جاء من كل العطب
 -49ك سائق ك قائػد ك راكػب
78
لتصريػح اإلمػاـ 77باؼبسألػة
 -50هبػذا قيّػد قوؿ الرسالػة
 -51كإطالؽ اػبرشي يف باب الرىن كغيػره ليس خاؿ من كىن
ؼبالػك ك غيػره قػػوالف
 -52ذا فػي نفػع إنػذار اإلعالف
من كتػب بنصها مبسوطػة
 -53خذىا مين إليك نبذة ملفوظػة
لعػدـ البحث عن األحكػاـ
 -54كثيػر فيهػا غلػط اغبكػاـ
كال ذبادلوا 2عريض الدعػول
 -55تساىال عمتنا هبػا 1البلػول
من فاطػر السبع العػال الطباؽ
 -56كاسػأؿ التوفيػق ك الوفػاؽ
علػى ؿبمػد فخػر الصػالت
ٍ -57ب السالـ ك أزكػى الصػالة
 -58ما بكػػت سحابة بػػودؽ 3كما تبسػم مريػػض رؽ
انتهي نص اؼبنظومة

 1ب  :فيو
 2ب  :ذبادؿ
 3الودؽ عند صبهور مفسرم القراف ىو اؼبطر كقد كردة ىذه الكلمة يف القراف
مرتٌن
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الهامش:
 -1أبو راس الناصر  :فتح اإللو ك منتو بالتحدث بفضل ريب ك نعمتو ،
ربقيق ؿبمد بن بد الكرمي  ،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب  ، 1990ص 25
 -2جبل يقع يف منطقة كزغت الواقعة غرب مدينة معسكر
 -3قرية شهًنة بٌن مدينة سعيدة ك مدينة بلعباس بالغرب اعبزائرم
 -4أبو راس الناصر  :فتح اإللو  ،ص 19
 -5ابو راس  :اؼبصدر السابق  ،ص 91
-6نفسو ص ص 99-98
-8أبو راس الناصر  :فتح اإللو  ،ص 102
-9نفسو  ،ص 109
 10نفسو  ،ص ص 120- 119
 11نفسو  ،ص 120
 12الزركلي  :األعالـ  ،ط  ، 05ج  ،07دار العلم للمالين لبناف 1980
 ،ص 70
 13اغبفناكم أبو القاسم ؿبمد  :تعريف اػبلف برجاؿ السلف  ،ج ، 02
مؤسسة الرسالة اؼبكتبة العتيقة  ،ج  ، 02ص 365
 14أبو راس الناصر  :فتح اإللو ص 85
 15نفسو ص 43
 16نقسو ص 22
 17وبي بوعزيز  :أعالـ الفكر ك الثقافة يف اعبزائر احملركسة  ،طبعة خاصة ،
ج  ، 02دار البصائر اعبزائر  ، 2009ص 232
 18أبو راس الناصر  :فتح اإللو ص 73
 19نفسو ص 65
 20وبي بوعزيز  :نفس اؼبرجع ص 233
21ابو راس _ فتح االلو ص 182
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 22بلهامشي بن بكار  :كتاب ؾبموع اغبسب ك النسب  ،مطبعة ابن خلدكف
:تلمساف  ، 1961ص 13
 23ابن سحنوف الراشدم  :الثغر اعبماين يف ابتساـ الثغر الوىراين  ،ربقيق ك
تقدمي اؼبهدم البوعبديل  ،اعبزائر  :مطبعة البعث  ، 1973ص 47
24جورج دالفاف  :القوؿ األحوط ـبطوط دبكتب ي  ،اللوحة 9
 25ابن خلدكف  :اؼبقدمة  ،ط  ، 03منشورات دار الكتاب اللبناين بًنكت
 ، 1968ص 390
 26رشيدة شدرم معمر  :العلماء ك السلطة ك العثمانية يف اعبزائر  ،مذكر
ماجستًن جامعة اعبزائر  ، 2006-2005ص 73
 27أبو القاسم يعد اهلل  :تاريخ اعبزائر الثقايف  ،ج  ، 1طبعة خاصة  ،عامل
اؼبعرفة اعبزائر  ، 2011ص 394
 28كصفو أبو راس فقاؿ يف فتح اإللو ص  " : 42جلست يف حلقة شيخنا
السيد ؿبمد بن موالم على بن سحنوف قاضي أـ عسكر ألقرأ الفقو "
 29العريب اؼبشريف  :ذخًنة األكاخر ك األكؿ فيما ينتظم من أخبار الدكؿ ،
دراسة ك تعليق عبد اؼبنعم القاظبي اغبسين  ،ماجستًن أصوؿ الدين جامعة اعبزائر
مارس  ، 2001ص 4
 30أبو راس  :فتح اإللو  ،ص 25
 31أبو راس الناصر  :فتح اإللو ،ص 25
 32االغا بن عودة اؼبازارم  :طلوع سعد السعود يف أخبار كىراف ك اعبزائر ك
اسبانيا ك فرنسا إىل أكاخر القرف التاسع عشر  ،دراسة كربقيق وبي بوعزيز  ،ط
 ، 01ج  ، 01دار البصائر اعبزائر  ، 2007ص 349
 33مسلم بن عبد القادر  ،أنيس الغريب ك اؼبسافر  ،ص 25
 34عبد الرضبن اعبياليل  :تاريخ اعبزائر العاـ  ،ج  ، 3لبناف  :دار الثقافة ،
 ، 1983ص 547
 35ـبطوط القوؿ الػأحوط  ،اللوحة 9
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 36العريب بن على اؼبشريف  :ذخًنة األكاخر ك األكؿ فيما ينتظم من أخبار
الدكؿ  ،ص 4
 37لباس ىنا أف ننوه دبكانة شخصية الشيخ البشًن فهو البشًن بن اغباج
قدكر بن البشًن ؿبمودم كلد الشيخ بقرية عمراكة ببلدية اؼبناكر يف  3جواف
 1906حفظ القراف الكرمي يف طفولتو ٍب رحل طلبا للعلم إىل عدة زكايا حيث
بقي بسجرارة مدة طبس سنوات يدرس العلم الشرعي ٍب انتقل إىل قرية قريبة من
تلمساف ليتم فيها تعليمو جند يف صفوؼ اعبيش الفرنسي ضمن اػبدمة
العسكرية اإلجبارية ك تعرض للسجن مدة  10سنوات بتهمة قتل هبائم الكولوف
كقطع األشجار بعد إهنائها تفرغ من جديد للعلم ك بدا يف نسخ اؼبخطوطات يف
ميادين ـبتلفة حيث سافر إىل مدف عديدة ال لشيئ سول لنسخ اؼبخطوطات
فتوجو كبو فاس ك القًنكاف كجامع الزيتونة كمن بٌن النفائس ال ي يعود للشيخ
البشًن الفضل يف اغبفاظ عليها ك كصوؽبا إلينا اليوـ كاملة نذكر
 ـبطوط عجائب األسفار ك لطائف األخبار فيما جرمبوىراف ك األندلس للمسلمٌن مع الكفار حيث أًب نسخو كما ىو
مسطر يف اؼبخطوطة يوـ طبسة مارس 1962
 ـبطوط اػبرب اؼبعرب عن األمر اؼبغرب ك اغباؿ باألندلس كثغور اؼبغرب انتهي من نسخو يف رجب  1266ىػ
 الدر اؼبهدم لغوثية أيب اؼبهدم انتهي من نسخو يف 25سبتمرب 1961
 اؼبخطوطة ال ي كبن بصدد دراستها كاف مل يشر ىل نسخوىو اما ال اؼبهم انو حافظ عليها دبكتبتو
 الدرة األنيقة يف شرح العقيقة انتهي من نسخو يوـ 24جويلية 1961
كما يظهر كل ىذه اؼبخطوطات ىي لشيخ أيب راس الناصرم ك بالتايل فاف
للشيخ البشًن ؿبمودم فضل كبًن ك كبًن يف اغبفاظ على اإلرث التارىبي ك
الثقايف أليب راس الناصر .
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 38أبو راس  :فتح اإللو  ،ص 21
 39نفس اؼبصدر ص 158
 40حوؿ ىذه النقطة يرجع إىل :
 أبو القاسم سعد اهلل  :تاريخ اعبزائر الثقايف  ،ج  ، 1ط ، 6دار البصائر  :اعبزائر 2009 ،
 عمًناكم اضبيده  :اعبزائر يف أدبيات الرحلة ك األسر خالؿالعهد العثماين  ،دار اؽبدم  :اعبزائر 2003 ،
 41عمًناكم اضبيده  :اعبزائر يف أدبيات الرحلة ك األسر خالؿ العهد
العثماين  ،دار اؽبدم  :اعبزائر  ، 2003 ،ص 83
 42اإلماـ اغبطاب  :مواىب اعبليل لشرح ـبتصر خليل  ،ضبطو كخرج آياتو
ك أحاديثو :زكريا عمًنات  ،ج  ، 8مكتبة دار الباز  :مكة اؼبكرمة ، 1995 ،
ص . 295
 43نسخة (أ) " :اغبمد هلل ك صلى اهلل على سيدنا ؿبمد ك على الو ك
صحبو كسلم
قاؿ الشيخ العارؼ باهلل اؼبؤسس الناظم ؿبمد أبو راس أدركنا اهلل ما درؾ
بفضلو" ،رغم أف النسخة (أ) ىي ال ي اعتمدت عليها يف ربقيق النظم إال أين
رأيت أف افتتاحية النسخة (ب) ىي نسج الشيخ ككالمو اؼبعهود أما ما كرد يف
النسخة ( أ) فيظهر أنو من كالـ ناسخ النظم ك اهلل اعلم بالصواب .
 44أ  :أكلوا
 45أ  :عين
 46اؼبوضحة ىي الضربة ال ي كشفت عظم الرأس
 47طبسوف دينار ذىب
 48أبو عبد اهلل مالك بن انس بن مالك إماـ دار اؽبجرة ك صاحب اؼبذىب
اؼبالكي الواسع االنتشار كلد سنة  93ىػ ك تويف سنة  179من أشهر مؤلفاتو
كتاب اؼبوطأ انظر
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 الذىيب  :سًن أعالـ النبالء ج  ، 8مؤسسة الرسالة  ،صص 135_48
 49ؼبعرفة سًنة العلماء اؼبالكية يرجى مراجعة  :الديباج اؼبذىب يف معرفة
أعياف كعلماء اؼبذىب البن فرحوف اؼبالكي ككتاب شجرة النور الزكية يف طبقات
اؼبالكية حملمد بن ؿبمد بن عمر بن قاسم ـبلوؼ
 50اغبافظ يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب أبو عمرك النمرم القرطيب اؼبالكي
987-873
 51ابن عبد الرب النمرم  :الكايف يف فقو أىل اؼبدينة اؼبالكي  ،ط  ، 2دار
الكتب العلمية بًنكت ، 1992 ،ص 600
 52ك ىي الضربة ال ي ظهر دمها كمل يسل
 53السمحاؽ ىي الضربة ال ي قاربت العظم كبينها كبينو قليل من اللحم
 54ألَرش  :الدَّيةُ أَم ِديةُ اعبِر ِ
أسب ِ
اب النػَِّز ِاع كقيل
ُْ
احات ُظبِّ َي أ َْرشان ؛ ألَنَّو من ْ َ
َ ََ
َ
يقوؿ انتظرين َح ّىت
ايب ُ :
ابن فارس كمنو ُ
 :إف أ ْ
َصلَو اؽبَْر ُ
ش نقلو ُ
قوؿ اب ِن األ َْعَرِ ّ
تَػع ِقل فليس َ ِ
ش إالّ األَسنَّة أَم ال نػَ ْقتُ ُل إنْ َسانان فنَ ِديَو أَبَدان  .كقاؿ أَبو
لك عْن َدنا أ َْر ه
ْ
َ
ِ
ِ
ش كأ َْى ُل اغبجاز
ش ٍبّ يُ ُ
قاؿ ؼبا يػُ ْؤ َخ ُذ ديَةن ؽبا  :أ َْر ه
صور  :أ ْ
َص ُل األ َْر ِش اػبَ ْد ُ
َمْن ُ
َّذر كقد أ ََر ْشتُو أ َْرشان َ :خ َد ْشتُو
يُ ُّ
سمونَو الن ْ
55
كىي الضربة ال ي أبضعت اللحم ك مل تصل إىل العظم
 56اؼبتالضبة ىي الضربة ال ي تغوص يف اللحم غوصا بالغا ك تقطعو يف عدة
مواضع
 57أبو الوليد الباجي ىو القاضي أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد بن
أيوب بن كارث التجييب ،األندلسي ،القرطيب ،الباجي ،الذىيب ،اؼبالكي إماـ
أشعرل،كصاحب التصانيف.كلد سنة  403كتويف سنة 474
 58القود دبعين القصاص
 59كتب الرسالة البن أيب زيد القًنكاين كقد شرحها الكثًنكف مثل الشيخ
صاحل عبد السميع األيب األزىرم ك كتاب الثمر الداين يف تفريب اؼبعاين شرح
رسالة ابن أيب زيد القًنكاين ككذا كتاب الفواكو الدكاين على رسالة ابن أيب زيد
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القًنكاين ألضبد بن غاًل بن سامل شهاب الدين النفراكم األزىرم اؼبالكي ت
 1126ىػ ككتاب قطف اعبىن الداين شرح مقدمة رسالة ابن أيب زيد القًنكاين
لعبد احملسن بن ؿبمد كغًنىا من الشركح عموما الشركح كثًنة قديبا كحديثا لكن
األكيد ىو انو هبب الرتيث ال العجالة يف شرح الرسالة .
 60ب  :دين
 61ب :بو
 62ب :مضمونو
 63ب  :كقيل يوخذ بو إذا برا
64مقدار ثالث كلمات غًن كاضح يف النسختٌن
65يف نسخة (ب) ابن فرحوف
66من  33إىل  43من النسخة (ب) كىو غًن موجود يف النسخة (أ)
 67ؿبمد بن عرفة الورغمي التونسي اؼبالكي أبو عبد اهلل (  716_803ق
ك خطيبها يف عصره
 1400_1316 /ـ ) إماـ تونس ك عاؼبها
 68الشيخ اإلماـ احملدث اغبافظ الرحاؿ مفيد اعبماعة زكي الدين أبو عبد اهلل
ؿبمد بن يوسف بن ؿبمد بن أيب يداس الربزايل اإلشبيلي كلد تقريبا سنة سبع
كسبعٌن كطبسمائة  .انظر ترصبتو  :الذىيب  ،سًن أعالـ النبالء ج  ، 23ص
55
69
ب  :مدا
 70بقية ىذا البيت غًن كاضح يف النسخة (ب) ك ىو غًن موجود يف (أ)
 71يف نسخة(أ) يدمي
72ب  :كاف قوـ تقدـ بينهما العداكة
 73كتاب الذخًنة يف الفقو اؼبالكي لإلماـ اضبد بن إدريس بن عبد الرضبن
أبو العباس شهاب الدين اؼبالكي ( )684 -...
 74ب  :معا ضاىر
 75أم أنو إذا جرح الرجل صباعة كجهل من جرحو فلو أف يقتص فبن شاء
كىذا قوؿ سحنوف يف اؼبدكنة انظر :
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 اؼبدكنة الكربم لإلماـ مالك بن انس ركاية اإلماـ سحنوف ،ج  ، 9مطبعة السعادة  :مصر  1323 ،ىػ  ،ص 372
1
يف النسخة كلمة غًن مفهومة صورهتا النبغي
 76اؼبقصود باإلماـ ىو ابن أيب زيد القًنكاين أبو ؿبمد عبد اهلل بن أيب زيد
اؼبالكي القًنكاين ،كاسم أيب زيد ىو عبد الرضبن ،سكن القًنكاف ،ككاف إماـ
اؼبالكية يف كقتو كقدكهتم ،كجامع مذىب مالك ،كشارح أقوالو كانت كفاتو سنة
 386ىػ انظر:
 الذىيب  :سًن أعالـ النبالء .10/17 ، 77راجع الثمر الداين يف تقرب اؼبعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القًنكاين :
الشيخ صاحل عبد السميع األيب األزىرم  ،دار الفكر  ،ص 584
 78اإلماـ ؿبمد بن عبد اهلل اػبراشي اؼبالكي  1101-1010أكؿ من توىل
مشيخة األزىر لو شرحاف على ـبتصر خليل كبًن ك صغًن كما شرح لببة
الفكر للحافظ ابن حجر انظر األعالـ للزركلي 241/ 6
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