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 إهداء
 

ااح والدتي الحنون بارك اهلل فيهإلى التي تعبت كثيرا ألرت  
  رحمه اهلل الذي تحن روحي لروحه أبي الحبيب إلى

 إلى مشايخي الفضالء
 إلى قرابتي وأصدقائي

كل من أعانني وساعدني  إلى  
 إلى كل مسلم ومسلمة

-عزوجل-أهدي هذا العمل المتواضع راجيا من اهلل 
 العفو والقبول.

 



 
 

 

 وتقدير شكر
أمحد اهلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه، على ما مّن به علّي من الّنعم، 

 .ومنها توفيقه إلمتام هذا البحث

م بسىمى بالفضل لذويه، أن أتقدّ مثّ حيّتم علّي واجب الوفاء واالعرتاف 
عبارات الشكر والعرفان، والتقدير واالمتنان لصاحب الفضيلة املشرف 
على البحث، األستاذ الدكتور خري الدين سيب، على ما أسداه إيّل 

 .من توجيه وإرشاد وإفادة، فجزاه اهلل خري اجلزاء

م و كما ال يفوتين أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل أساتذة قسم العل
اإلسالمّية جبامعة تلمسان، على بذهلم اجلهود يف سبيل نشر العلم، 

 .واألخذ بسيدي الطالب ملا فيه جناحهم وفالحهم

وأعّّب أيضا عن جزيل شكري وفائق تقديري لألساتذة الفضالء 
أعضاء جلنة املناقشة، لتفّضلهم بقراءة هذا البحث، وإبداء آرائهم 

 .القّيمة، وتوجيهاهتم الّنرية
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 من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا، شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، حنمده هلل احلمد إن      

 أن وأشهد له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهلل يهده

 :بعد أما .ورسوله عبده حممدا

 مضماره يف يتسابق ما وأحرى ،املتنافسون فيه يتنافس ما أوىل هو الشرعي العلم فإن       

 والرغبة فيه، هلل الني ة إخالص مع حتصيله، على ويصرب طلبه، يف جهده غاية يبذل من والل بيب ،املتسابقون

ْعت   :قال عنه اهلل رضي معاوية عن .عليه العون يف إليه ْبِهِْْاللَّهْ ِْردي َْْمنْ " ي مق ول   ومسملَّمم  عملمْيهِ  اللَّه   صملَّى النَِّبَّ  َسِم

ًرا هْ َْخي    .1"الدِّينِِْْفيْي  َفقِّه 

 العلم فثمرة حرمه، ما وترك تعاىل اهلل أوجبه ما أداء إىل الوسيلة وهو خري، كل مفتاح الشرعي فالعلم      

 .اجلنة الصاحل العمل ومثرة الصاحل، العمل

 التكاليف معرفة إىل الطريق ألن ه ،منزلة ختص صاته وأَسى ،مكانة العلم فروعِ  أشرف من الفقهْعلم وإن        

 وميزان ست دالل،لال قومي مبنهج إال   فيه، االرتقاء ميكنه ال املرء أن   غري .احلرام من احلالل ومتييز واألحكام،

 اهلل عبد أبو احملقق احلافظ العالمةْاالستدالل، يف قومي مبنهج متيزوا الذين بني من وكان ،لالستنباط صحيح

املغرب -باجلزائر املالكي الفقه أعالم أحد التلمساين، العجيسي احلفيد مرزوق بن حممد بن أمحد بن حممد

 .العلماء بتقدير وحظي  قاألفا يف وفقهه علمه اشتهر ،اهلجري التاسع القرن يف -األوسط

                                                           

باب  -كتاب الزكاة  -. ومسلم11رقم:  -52ص -1ج -باب من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين -كتاب العلم  -خرجه البخاريأ1
  .1301رقم:  -117ص -5ج -النهي عن املسألة
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 وفهمه، اإلمام هذا علم سعة ظهرت   لدراسة حمال يلاالستدال منهجه يكون أن ألجل ذلك، استحق

 . اآلن إىل وفقهه بعلمه ينتفعون يزالون ال فالناس واستنباطه، ضبطه وحسن

ْمختصرْشرحْفيْالنبيلْالمنزع النفيس كتابه االستداليل مرزوق ابن منهج لدراسة واخرتت

 خمتصر غامض شرح الكتاب وموضوعْ،-نموذجاْالطهارةْ–ْوالدليلْبالنقلْمسائلهْوتصحيحْخليل

 من وغريمها والسنة، الكتاب أدلة مؤلفه فيه سرد كما املذهب، أمهات من أصوهلا إىل مسائله عزوو  خليل،

 .األحكام أدلة

 البحث هذا إجناز على عقدت العزمأن  وبتوجيه من بعض مشاخيي، فكان بتوفيق من اهلل تعاىل،

 :وَسته الذي

النبيلْالمنزعْفيْاالستدالليْومنهجهْالحفيدْمرزوقْابن"ْ  

"ْنموذجاْالطهارة  
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ْ:البحثْأهمية

 تنبع أمهية هذا البحث مما يأيت:

 .العلمية -اهلل رمحه- احلفيد مرزوق ابن مكانة إبراز :أوال

 فقهاء لدى عالية مكانة احتل الذي خليل متعلق مبختصر احلفيد مرزوق ابن إن كتاب :ثانيا

 وأن خاصة بالغة، أمهية ذو خليل ملختصر شرحه يف االستداليل مرزوق ابن منهج إبراز أن شك وال املالكية،

 .وتنوعت مناهج أصحاهبا وقل فيها من اهتم باالستدالل شروحه تعددت قد خليل خمتصر

، وجتلية منهج ابن يا البحث العلمي يف العصر احلاضردراسة مناهج العلماء من أهم قضا إن   :ثالثا

 .  اهلجريمرزوق مرتبط مبناهج الفقهاء املالكية ومناهج شرح املتون الفقهية ومناهج التأليف يف القرن التاسع 

ا املفيد من :رابعاْ  وحتليل ،آراءهم واستجالء ،السابقني العلماء بكتب االهتمام العلم لطالب جدًّ

 بأساليبهم املعرفة ويعم ق ،واالستنباط االجتهاد يف طرائقهم فهم ييس ر أن شأنه من ذلك ألن   ،أفكارهم

    .  والتطبيقي النظري اجلانبني بني املزج ت   إذا سيما ال ،االستدالل يف ومناهجهم

ْ:الموضوعْاختيارْأسباب

 أوال:ْاألسبابْالذاتيةْ

 .املالكي باملذهب تعىن اليت الفقهية بالدراسات شغفي- 

 .اجلزائرية البيئة املالكي من واملذهب الفقه علم حظ وبيان اجلزائر بعلماء ةالبالغ ايتاهتمام -
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 وجزاه اهلل حفظه-مشنان وإيدير حمند الدكتور وهو األفاضل أساتذيت أحد طرف من علي   املشروع اقرتاح -

 .-اجلزاء خري عين

 على احملافظة خالل من الشاملة الوطنية التنمية يف اجلزائر علماء جهود إبراز يف مقل جبهد ولواإلسهام  -

 .تآليف من تركوه مبا العلمية وإثراء املكتبة الشرعي العلم وخدمة ،األصيل الثقايف املوروث

ْالموضوعيةاألسبابْْ:ثانيا

 لعلماء أقوال من مجعه فيما (املالكي املذهب يف) القيمة تلك وتظهر العلمية، الكتاب قيمة -

 أكابر بعض وآراء بأقوال حافال جاء فالكتاب .األخرى املذاهب أصحاب بقية يهمل أن دون املذهب

 من كثريا فإن احلفيد، مرزوق ابن شرح خالل من إال إليها الوصول من نتمكن ال ام األقوال ومن العلماء،

 .عني بعد خربا وأصبح الرياح أدراج وذهب الدهر عليه عفى قد األمة هذه سلف تراث

 استفاد فقد ،"خليل خمتصر" شراح من بعده أتى فيمن كبري تأثري صاحب الشرح هذا مؤلف كون-

 .النبيل املنزع من نقلوا فكلهم والعدوي، واخلرشي واملواق احلطاب وآرائه نقوله من

 احلفيد مرزوق ابن مبنهج تنوه علمية دراسة على األسطر هذه كتابة حني إىل وقوعي عدم -

 .االستداليل

 منهجه حتليل طريق عن ،احلفيد مرزوق ابن اإلمام خلفه الذي واألصويل الفقهي الرتاث دراسة -

 .األدلة من وغريها واحلديثية القرآنية النصوص مع تعامله كيفية على واالطالع االستداليل،

 .باالستدالل احلفيد مرزوق ابن ومنهم املالكية علماء اهتمام بيان -
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 اإلشكالية:

أمامه  بدء   -منوذجاالطهارة -يضع موضوع: ابن مرزوق احلفيد ومنهجه االستداليل يف املنزع النبيل  

 أسئلة يعتربها أرضية لالنطالق وهي:

من مكانة علمية؟  وهل كان له  -رمحه اهلل-ما مدى ما كان يتمتع به اإلمام ابن مرزوق احلفيد  

وما نوع األدلة اليت  وما ويف االستدالل على املسائل خصوصا؟ عم يف املذهبوملؤلفه املنزع النبيل من أثر 

 استقى منها ابن مرزوق احلفيد األحكام الشرعية؟ وماهي طرق استنباطاته هلا؟

: نفسي يف وقلت والتقص ي، والتحر ي والتأم ل، والنظر بالبحث جديرة رأيتها ...وغريها األسئلة فهذه       

 .عنها اإلجابة إىل -تعاىل اهلل بتوفيق - أصل لعل ي

ْ:السابقةْالدراسات

 بن أمحد بن حممد اهلل عبد ، أبوالدليلو  بالنقل مسائله وتصحيح خليل خمتصر شرح يف النبيل املنزع -1

 للدراسات الثعالب اإلمام مركز وآخرون، عشري جياليل: وحتقيق دراسة التلمساين، العجيسي احلفيد مرزوق

 رسائل أصله املطبوع الكتاب أن علما. م5315-ه1300 األوىل، الطبعة العاصمة، اجلزائر الرتاث، ونشر

 .احملققون هبا تقدم ماجستري

 دراسة التلمساين، العجيسي احلفيد مرزوق بن أمحد بن حممد اخلليل، خمتصر شرح يف النبيل املنزع -5

 الدين، ألصول العايل املعهد ماجستري، رسالة حسني، مقبول الدكتور إشراف محاموش، وسيلة: وحتقيق

 .م1771 -ه1311 العاصمة، اجلزائر
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 بوشىت: ت التلمساين، العجيسي احلفيد مرزوق بن أمحد بن حممد خليل، الشيخ خمتصر فرائض شرح-0

 القرويني، جامعة فاس، املغربية، اململكة العليا، الدراسات دبلوم احلسيين، الغازي أمحد. د: إشراف املغناوي،

 م1777/ه1317

 مرزوق ابن اإلمام منهج بيانو  املنهج، دراسة من أكثر بالتحقيق عنت الدراسات هذه أن غري    

 .واالختصار باإلجياز يتصف فيها االستداليل

بقصد التعريف باإلمام ابن الذي مي ز عملي يف حبثي هذا، هو مجع املاد ة ذات صلة باملوضوع،  إال أن  

املنزع  كتابه  يف حماولة الوقوف على منهجه يف االستدالل لألحكام، و العلمية مكانتهإبراز مرزوق احلفيد، و 

 .النبيل

ْ:عوباتالصْ 

ا الص عوبات بعض إىل اإلشارة الض روري من كان إذا  :يف تتمثل فإّن 

 مرزوق، ابن اإلمام عند معتربة حجة أّنا مع األحكام أدلة ببعض يتعلق فيما انعدامه أو التمثيل شحة -

 املنزع من الطهارة كتاب على هذا حبثي يف اقتصرت لكوين وهذا. له أخرى مؤلفات ذلك على تدل كما

 .النبيل

  ا من وفرة إىل ندرة.تفاوهتتوزيع املادة العلمية على خطة متوازنة كان صعبا، ل -

 



 ز

 

ْ:البحثْمنهج

باالستقراء قدر اإلمكان، اقتضت مين  طبيعة املوضوع أن أعمل املنهج الوصفي التحليلي، مستعينا يف ذلك 

 لتت بع األدلة اليت استقى منها ابن مرزوق احلفيد األحكام الشرعية.

 مع الت نبيه هنا إىل األمور التالية:

 عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها يف الكتاب العزيز، وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية. -

وإذا مل  ه،مروي ا يف الص حيحني أو أحدمها اكتفيت بتخرجيختريج األحاديث النبوي ة، فإذا كان احلديث  -

 من كتب الس ن ة املعروفة مع بيان درجته من الص ح ة. ا تيس ر يليكن فيهما وال يف أحدمها خر جته مم  

، واألئمة األربعة، وأصحاب -رضي اهلل عنهم-التعريف باألعالم الواردة أَساؤهم يف املنت، عدا الصحابة  -

 تة، والعلماء املعاصرين.الكتب الس

ْ:بحثالْخطة

خص ص الفصل األول للتعريف  ،وخامتة فصول وثالثة مقدمة يف أجعله أن املوضوع طبيعة مين اقتضت     

 هوف الثاين الفصل أما. وآثاره والعلمية الشخصية وحياته عصره، -رمحه اهلل-باإلمام ابن مرزوق احلفيد 

مث حاولت  توثيق الكتاب ومصادره، وأمهيته ومميزاته، ، تناولت فيهالنبيل املنزع لكتاب توصيفية دراسة

وكان  ،االستداليل مرزوق ابن منهج املمع فجعلته لبيان الثالث الفصل أما الوقوف على منهج املؤلف فيه.

منهجه يف استثمار املبحث الثاين و  ،املبحث األول منه مصادر االستدالل عند اإلمام ابن مرزوق احلفيد

 . إليها املتوص ل النتائج همأ ببيان البحث هذا ختمت مث األحكام الفقهية.
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ْخير"ْالدكتوراألستاذ  املشرف ألستاذي تقديريو  شكري أجدد أن إال   مقد ميت ّناية يف يسعين وال   

 .به ونفع فيه، وبارك خريا، عين اهلل جزاهْ"سيبْالدين

 اخللل، يعرتيها اليت البشر، أعمال شأن شأنه فإن الكمال، درجة بلغ قد هذا حبثي أن   أدعي ال إين مث   

اهلل  فمن صواب من منه كان فما .والتعديل والتصحيح التوجيه إىل حمتاج ضعيف، عبد جهد هو فهذا

 ،والتوفيق والقبول العفو اهلل سائال وحدي، وخطأ فمين   نقص من فيه كان وما إليه، املوفق فهو ،وحده تعاىل

 .أمجعني وصحبه وعلى آله حمم د نبينا على وصلى اهلل الصاحلات، تتم بنعمته الذي هللواحلمد 

 يمجال سيدعل رعبد النو 

 ه1301رجب11اجلزائر العاصمة: 

 م.5312ماي 07   املوافق ل
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 الفصل األول:

التعريف بابن مرزوق الحفيد   
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 دالحفي مرزوق ابن عصر :األول المبحث
 تسهم بقدر يف رسم معامل شخصيته، ساناإلن افيه يعيش اليت الزمان واحمليط واألحوال املختلفة إن         

 احلال بالنسبة وهكذا كانيه. علالصعاب اليت يقاسيها ترتك بصمتها و  ،ويتأثر يؤثر ،بطبعه اجتماعي اإلنسانف

بشخصيته املتميزة،  ونيكل أثرت فيه تأثريا إجيابيا، ،وسط أحوال صعبة نشأ-اهللرمحه - مام ابن مرزوق احلفيدلإل

  .اجلبال على وعلما الظالم وسط عةمش

  المطلب األول: الحياة السياسية

 بتوتر يتميز ،احلفيد مرزوق بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو العالمة اإلمام فيه عاش الذي العصر كان لقد         

 هذا ،عني بعد أثرا صارت العباسية الفةفاخل ،عموما اإلسالمي والعامل خصوصا مياإلسال املغرب شهده سياسي

 لتضم تتصارع دويالت ثالث حملها ليحل ،واندثرت املوحدية الدولة انقسمت فقد املغرب يف أما ،املشرق يف

النصراين  الضغط بدأ فقد اخلارجي الشأن يف أما ،" املوحدية الدولة إحياء إعادة" شعار حتت بعض إىل بعضها

  1.األندلس بالد يف اإلسالمي الوجود واستئصال املسلمني إلبادة محلته

 وفيما يأيت تفصيل أخبار هذه األحوال السياسية بإجياز غري خمل إن شاء اهلل تعاىل 

 

 

 

                                                           
 ـه1241: 1ط -اجلديدة النجاح مطبعة -البيضاء الدار -املغربية اململكة -الزاهري سلوى: ت -املرزوقية املناقب-اخلطيب رزوقم ابن  1
 .وما بعدها 42 ص -ينظر: مقدمة الكتاب -م4002/
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 الفرع األول: دويالت المنطقة والصراع بينها 

 ،عديدة تارخيية مبجريات متر والزالت مرت قد مرزوق ابن اإلمام فيها عاش اليت املنطقة تلمسان كانت      

  .وحتوالت عديدة وخمتلفة ،وأوضاع سياسية غري مستقرة

 القائد يد على تلمسان نواحي يف ساحقة هزمية ،1 كسيلة الرببري امللك تلقى أين اإلسالمي بالفتح بدء     

 .2 دينار املهاجر أيب

 وبعد ،مقاتل ألف 42 حبوايل تلمسان دينةم مراكش من اخلارج املرابطني جيش حاصر هـ274 عام ويف       

 أسوار إىل ووصل لفوالش وتنس وهران مع عليها ستيالءالا من 3 تاشفني بن يوسف األمري متكن ورد أخذ

 .مراكش إىل عاد مث ،اجلزائر مدينة

 تونس على ويستولوا هـ214 سنة املوحدين على احلرب ويعلنوا األقصى باملغرب ملرينينيا دور ليجيء       

عائلة ابن مرزوق من القريوان  فيها "وهي الفرتة اليت هاجرت هـ222 سنة تلمسان وعلى .هـ246 سنة وجباية

 مثانية ومخسني وثالث مئة ملدة كمواح الذين باختصار هم املرينيونف ،4"اد ب  لتستقر برباط الع   إىل تلمسان

                                                           
 فتحال بدأ حني للروم مواليا كان ،برنس بن اروب شيخها إىل نسبة وبةأر  قبيلة من املغريب مكرم بن كسيلة هو :يالبربر  كسيلة 1

 استشهد أين للمسلمني وكمن غدر إنه مث ،منه فقبل دينار املهاجر أبو أمام هزميته بعد اإلسالم أظهر ،الرببر وأرض للمغرب اإلسالمي
 .1 ص -3ج -1121: 1ط  -دار املاليني -بريوت – لبنان -ألعالما -الزركلي: ينظر. نيالصاحل من ومجع هاجرامل وأبو عقبة

 كسيلة وقائدهم الرببر اتلوق وفتح ،هـ55 سنة ودخلها، إفريقية على إستعمل، خمزوم لبين موىل كان،  القادة من فاتح:دينار المهاجر أبو 2
 فاستشهد املسلمني وفاجأ هتودة معركة يف الفرنج مع وأتى غدر مث ،اإلسالم كسيلة وأظهر، اهفأبق نافع بن بعقبة عزل إنه مث ،فكسرهم

   .1ص -3ج -األعالم -الزركلي: ينظر. هـ13 سنة املهاجر أبو بينهم ومن مجيعا معه ومن عقبة

 عمه ابن هوال  ـه210  املغرب صحراء يف ولدو  امللثمني وملك ،املسلمني أمري، الصنهاجي املصايل يعقوب أبو :تاشفين بن يوسف 3
 له كانت ،مراكش مدينة باين وهو، األندلس بلغ حىت أمره فقوي كبري جبيش املغرب يف وجال املرابطني أشياخ وبايعه ،الرببر إمارة اللمتوين
 .444 ص -2ج -ألعالما -الزركلي: نظري.هـ500  سنة هبا وتويف مراكش إىل عاد مثو  باألندلس وجوالت صوالت

-4ج -م1115: 1ط -دار الغرب اإلسالمي -لبنان -بريوت -أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة -بوعزيز د. حيىي :ينظر 4 
 .33ص
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 وشاجلي إعداد يف األفضلية وهلم ،والعباد البالد خريات حتتهم كانتو  األقصى املغرب سادة فيها كانوا سنة

 لتنتهي ،وهناية ضعف قوة كل وبعد ،أسبابه له هيأ أمرا اهلل أراد ذاإ ولكن ،ممبنافسيه مقارنة املال مجعو 

وهي الفرتة  - تلمسان يف مهل الدعوة بقطع الزيانيني سلطان قام يوم أي ،هـ772 سنة اجلزائر على مسلطته

 أبو السلطان تويل وبعد  -من نزاعات سياسية اليت عاصرها ابن مرزوق واشتد عوده وكان يرى ما يدور حوله 

 ،الربتغاليني مواجهة على قادرة عدت ومل قوهتا تفقد الدولة بدأت هـ262 سنة احلكم زمام 1ملريينا عثمان سعيد

 فقد ،هـ116 سنة احلكم توىل الذي 2املريين عثمان سعيد أيب بن احلق عبد حممد أيب السلطان عهد يف أما

 ،بالبالد االضطراب وعم هيبته لطانالس ففقد ،العليا اإلدارة على اليهود وتسلط بينهم السلطة الوزراء اقتسم

 بين دولة ومبهلكه انقرضت، هـ627 سنة اليهود والته همع وقتلت وقتلته السلطان على ساخطة الرعية فثارت

 3.مرين

 لكن ،سنةأربع وتسعني ومئيت  مدة مكياهن على واحافظالذين  للزيانيني عاصمة تلمسان كانت مث      

 باإلسبان يستنجدون الزيانيون السالطني أصبح حبيث ،همأهنكت املتواصلة واحلروب الداخلية الصراعات

 تلمسان مأعطته اليت املوحدية الدولة مع حلفهم كان اإلسبان وقبل ،احلكم يف للبقاء معهم ويتحالفون

 البد كان ،الذين عاثوا يف األرض فسادا األجانب اإلسبان وإلخراج ،هلم والدعوة معهم حتالفهم جزاء مكافأة

                                                           
هـ،  وبويع بفاس بعد وفاة أخيه 422ولد سنة  أبو أمحد بن إبراهيم  من بين عبد احلق،  وهو من ملوك الدولة املرينية،: المريني عثمان 1

  .404 ص -2ج -األعالم -ليالزرك: ينظر هـ.243ة هـ، قتل سن200عبد اهلل سنة 

 كاملل يف التصرف وتركه، 243سنة  والده وفاة بعد فاس يلو  ،مرين بين ملوك آخر أمحد بنا عثمان بن حممد أبو :يمرينال الحق عبد 2
 وأعملوا، امرأة أحدهم ضرب بعد هموقتلو  يهمعل الناس فثار ،اليهود له وزر مث، واستبدوا ءهؤال ظلمو  ،الدولة وضعفت واحلجاب للوزراء
  .421 ص -3ج -نفسه املرجع: ينظر ،هـ211سنة  عنقه وضربت ،احلفيد اهلل عبد أيب الشريف وليةوت السلطان خبلع ونادوا ،لقتال فيهم

  .50-21 ص -م4002: 2ط -البصائر دار -اجلزائر -1114ولغاية البداية من للجزائر السياسي التاريخ -بوحوش عمار. د: ينظر3 



5 
 

 ووهران تلمسان عن اإلسباين اخلطر إبعادبني املسلمني أينما كانوا سواء يف تركيا أو يف غريها ليتم  التعاون من

 1 .األخرى اجلزائرية املدن وبقية

اثين عشرة  ملدة اجلزائر مناطق بعض حكمت فقد (هـ726 - هـ247)  احلفصية للدولة بالنسبةأما        

 ،هلا التابعة الواليات مع تواصلةامل احلروب بسبب كسابقتيها األخرى هي قوهتا اهنارت وقد ،سنةوثالث مئة 

 اضطر م1111 عام ويف ،منها تنتقم أن يدتر  كانت اليت األوروبية الدول مع املستمرة احلروب بسبب وأيضا

 ،هـ761 األوىل مجادى 41 يوم ويف ،األتراك ضد اإلسبان مع يتحالف أن 2حممد بن احلسن السلطان

 بعدما احلفصية الدولة انتهت وبذلك ،احلسن بن حممد سلطاهنا األسر يف ووقع ،األتراك يد يف تونس سقطت

 3.تونس يف سنة 112 حكمت

 اتصاالت وحماورات مع السالطني يف حماوالت الصلح بني هذه الدويالت البن مرزوق اجلدوقد كان      

صلح برئاسة الشيخ سعيد الزياين على توجيه سفارة  وعزم أيب ،احلسن املريين بغية الصلح أيب ةراسلمفمثال 

وسجن اإلمام قرابة التسعة أشهرومل يتم  ،سلطان تونس إال أهنا باءت بالفشلاإلمام ابن مرزوق اخلطيب إىل 

وقد كان  ،مكانة سياسية وقد تقلد مناصب خمتلفة يف البالط املريينبن مرزوق اخلطيب الوقد كان  ،الصلح

   الطنيمل خيالط الس ،حفيده على عكسه متاما ويظهرذلك جليا يف مآثره وصفاته اليت تنم عن عامل عابد زاهد

  4.كما نقل عن جده

                                                           

 .50ص  - 1114ولغاية البداية من للجزائر السياسي التاريخ -بوحوش عمار. د: ينظر 1 
حتالف  ،هـ والدولة يف فرتة اضطراب134يويع له يوم وفاة أبيه سنة   ،من أواخر احلفصيني ملوك تونس بن احلسن :الحسن بن محمد2

 .414ص -4ج - األعالم -مى على يد ابنه أمحد. ينظر: الزركليمث خانوه لينتهي أمره طريدا أع ،مع االسبان ضد االتراك
 .50ص  -السابقاملرجع  ينظر:3

 -دار التنوير -اجلزائر -ت: د. حفيظة بلميهوب -املتجر الربيح واملسعى الرجيح يف شرح اجلامع الصحيح -ابن مرزوق احلفيد  :ينظر  4 
 .54-51و 51-50ص-1ج -م 4010: 1ط



6 
 

 السيطرة بسطو  حلكمها الدويالت من العديد لتعاقب سياسيا مضطربة منطقة هذا وقد اعتربت تلمسان       

 حواضر تضاهي مغربية حاضرة وكوهنا ومجاهلا مكانتها هو عليها التهارج هذا كل وراء والسبب ،عليها

 .والضرر للحصار تتعرض جعلها ما ،املشرق

 املدينة تلك تلمسان عنكثريا  1(اإلفريقي ليون)بـ املعروف الوزان حممد بن احلسن تكلم الشأن هذا يفو       

 جنود طرد بعد خصوصا ،2أرشكول ختريب إثر متتد بدأت ،صغرية مدينة تكان أهنا يقال ما كل ،الكبرية

 عبد تاشفني أيب امللك عهد على الواد عبد بين أيام توسعت وقد ،املنطقة من3(عامر أيب ابن) املنصور

 طرف من عليها املضروب احلصار جراء من كثريا تضررت لكنها زدهاراال من عالية درجة وبلغت ،4 الرمحن

يف ظل هذه و  الغالء واستفحل سنوات سبع احلصار ودام ...،مرين بين ملوك ثاين يوسف يعقوب أيب

 مستعد نهأ امللك وقال ،مواطن أي شعي ضيق من أقوى امللك عيش ضيق أن الشعب علمالظروف املزرية 

 فيه تقرر الذي اليوم  ويف ،كهذه بائسة دنيئة حياة يف يستمر أن من بدال العدو أمام شجاعا ميوت أن

                                                           
 ،العلماء من جغرايف، اإلفريقي ليون: الفرنج وعند، األسد يوحنا أسره يف املسمى، الفاسي الغرناطي، حممد بن حلسنا علي أبو :الوزان 1
 تاريخ خمتصر، إفريقية وصف: مؤلفاته من، وكبرية كثرية وقائع له وقعت، صغره يف فاس إىل وهاجر غرناطة يف ولد ،أندلسي مؤرخو  حالةر و 

 .414 ص -4 ج -األعالم -الزركلي: ينظر .(هـ154 - هـ222 حنو) تويف  .شعري جمموعو  اإلسالم

 القريوان ملوك أحد جاء أن إىل فاس مدينة مؤسس إدريس عم إدريس إمارة دار كانتو  األفارقة بناها قدمية كبرية مدينة :أرشكول 2
 بن احلسن: ينظر. عامر أيب ابن املنصور يشج مع دلساألن مملكة من جاؤوا قوم بناءها أعاد أن إىل ،السكان من خالية وبقيت ،فدمرها

دار الغرب اإلسالمي  -بريوت -لبنان  -حممد حجي وحممد األخضر ترمجة:   -إفريقية وصف  -(اإلفريقي ليون)بـ املعروف الوزان حممد
  .11ص-4ج -م 4:1123ط -

 اجلزيرة من أصله الدهاة الشجعان أحد ،األموي يداملؤ  دولة يف، األندلس أمري، عامر بن اهلل عبد بن حممد: عامر أبي ابن المنصور3
 41 اإلمارة له ودامت  وفتح فغزا الدولة بشؤون يقوم صار حىت أمور له وجرت ،فربع للعلم طالبا قرطبة جاء، هـ341 سنة ولد، اخلضراء

 ج - األعالم -الزركلي: ينظر. هـ314 ةسن  سامل مبدينة معروفا فربه يزال وال إحداها يف مات ،جيش له يهزم مل غزاة 51 فيها غزا ،سنة
 .441 ص -1

 سنة األوسط، ولد املغرب يف وأطرافها لمسانت سالطني منو  الواد عبد بين من ،عثمان بن األول موسى بن الرمحن : عبدتاشفين أبو4
 أيب طرف من حوصر أن إىل ،العمرانية الناحية من حكمه مدة يف البالد تطورت ،هـ412 سنة حمله امللك يف وحل باهأ قتل ،هـ114
 .331 ص -3 ج -نفسه املرجع: ينظر. هـ434 سنة معه ومن هو قتل الت إىل واستبسل دافع إنه مث ،املريين احلسن
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 تلمسان سكان على اإلجيايب األثر اخلرب هلذا فكان ،يوسف يعقوب أيب بقتل اخلرب جاء العدو على اهلجوم

 مرور وبعد ،عدوهم من كبريا عددا وقتلوا ،احلسبان يف قبل من يكن مل نتصاراا وأحرزوا امللك مع فخرجوا

 ثالثني حصاره ودام ،كثري جبيش تلمسان مدينة وحاصر ،املرينيني لوكم رابع احلسن أبو جاء عاما أربعني

 مث ،األسوار أسفل حىت املقاتلني زحف يؤمن معقل ليلة كل ويقام ،يوميا حتدث هلجوماتا وكانت ،شهرا

 إىل أسريا تاشفني أبو ملكها محل مث ،هـ717 رمضان 47 يف وهنبها عنوة تلمسان دخول من رينيونامل متكن

 هذه فكانت تلمسان أهل به أصيب ما أصلح أنه غري املدينة مزبلة يف جثته برمي وأمر عنقه تفضرب فاس

   .1تلمسان مبدينة حاقت كارثة ثاين

 حد إىل كبرية درجة بلغ والذي ،املغرب دويالت بني قائما كان لذيا الصراع ويظهر يتبني احلديث فبهذا      

 على احلكم وبسط السلطة كرسي على للحفاظ إال هذا وليس ،املسلمني مإخواهن ضد باإلسبان االستنجاد

 ،العريب املغرب حتكم واحدة لدولة اجلو فيصفو ،املنطقة يف ومنافساهتا غرمياهتا على والقضاء العريب املغرب دول

 يف والطمع األجانب وتسلط ،واملعنوية املادية طاقتها ستنزافوا الدويالت هذه لضعف سببا هذا كان وقد

 املغرب منطقة تكتسي كانت اليت املعامل استخالصو  استنتاج  ميكن سبق ما خالل من و ،بالدها خريات

 : أمهها نقاط يف تلمسان على خصوصا بينها فيما الدويالت بني الصراع لخصيت و املرحلة،ا هذه يف اإلسالمي

 .هـ211 سنة تلمسان على أمريا نفسه 2 يغمراسن إعالن -

                                                           
 . 11-14ص -4ج -إفريقية وصف -الوزان حممد بن احلسن: ينظر1

 ولد ،الواد عبد بين سالطني من بتلمسان استقل من أول املسلمني أمري، الوادي العبد بن حممد ثابت بن انزي   بنحيىي  أبو :يغمراسن2
  حكمه ودام ،املومن عبد وبين احلفصيني مع مورأ له وكانت ،هـ133 سنة زيان بن زيدان أخيه مقتل يوم بويع م1401 - هـ103 سنة
 .401 ص -2ج -األعالم -الزركلي: ينظر. بتلمسان ودفن م1423 - هـ121  سنة تويف أن إىل سنة 22
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 الدعاء على الطرفني واتفاق باملفاوضة احلصار وانتهاء ،هـ222 حمرم 47 يف لتلمسان احلفصيني حصار -

 .احلفصية الدولة خلزينة سنوية أموال ودفع اجلمعة منابر على للحفصيني

  

 يف هلا مثيل ال أزمة يف تعيش وجعلها عهده يف سنوات 6 ملدة تلمسان حياصر 1املريين الن اصر يعقوب أبو -

 .جيشه واهنزام مبقتله األزمة هذه لتنتهي التاريخ

 من املمتدة لفرتةا يف للزيانيني اخلاضعة املناطق وبقية وحيتلوهنا لتلمسان سنة 22 بعد يعودون املرينييون -

 .هـ722 - ـه717

 وقيامهم ،هـ712 سنة من بداية راجلزائ موانئ احتالل يف وتوسعهم اإلسبان حكم حتت تلمسان وقوع -

 .6222 واوأسر  النعاج ذبح مسلم 2222 ذحبوا فقد ،واملسلمني لإلسالم حقدهم عن تنم بشعة جبرائم

 .2 األتراك يد على ،هـ712 رمضان شهر يف اإلسبان أيدي من تلمسان حترير -

 كان -رمحه اهلل-ابن مرزوق  القائمة الشك أن   خضم هذه الصراعاتيف: وهنا جيب الوقوف والقول      

 ذلك الوقت يف يف اجياد حلول لنوازل جديدة كانت حتصل كغريه من اجملتهدين  جيتهد على ثغر العلم

ومبا استدعته  فالنوازل حتدث مبا استحدث الناس من فجور ،ومستجدات كانت تنزل بأهل ذلك الزمان

يف مثل هذه األوقات احلرجة وخري دليل على هذا هو د واجملتهدون تزداد احلاجة إليهم فاالجتها ،الضرورة

 ورق استعمال ومسألة ،املعراج وكتاب ،اخلليج مسائل يف البهيج الروضبالنوازل والفتاوى كمؤلفاته اليت تتعلق 

                                                           
 - هـ132 يف ولد ،األقصى املغرب يف املرينية الدولة ملوك من ،بن عبد احلق املريين يعقوب بن يوسف يعقوب  أبو :المريني اصرالن  1

 يد على مقتوال مات ،ووقائع أمور باألندلس األمحر بين ملوك وبني بينه كانت ،منه بعهد هـ145 سنة أبيه وفاة عدب له بويع ،م1420
 .452 ص -2ج -األعالم -الزركلي: ينظر. م1304 -ه401 سنة غلمانه دأح

 .بعدها وما 44ص - 1114ولغاية البداية من للجزائر السياسي التاريخ -بوحوش عمار. د: ينظر 2
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ت رأها فإذا أدبر  ،الفتنة رأوهارت رقيق وإذا أقبلت من س يرون الغيب ،الناس يف زمن اهلرج فالعلماء سراج ،الروم

 .هذا مع بعده عن السالطني واحلكاموكل  ،الناس

 

  والداخلية الخارجية السياسة :نيالثا الفرع

 ولكن ،ملصاحلهم بينهم األحالف بعض هناك كانت أنه إال الدويالت هذه بني الدائر الصراع كل رغم     

 ،احلفصيني حساب على وهذا ،املرينيني مع الزيانيون ماليو  لفيتحا فمثال ،الدويالت من دويلة حساب على

 والعالقات الدبلوماسية هي وهذه ،شرهم واتقاء واحلكم السيطرة يف احب إمنا فيهم حبا ليس التلون وهذا

 .املشرتكة املصاحل أساس على الدول بني تربط اليت السياسية

 سنة إىل وأيدهتا هـ721 سنة إىل املوحدية ةللدول تدعو كانت الزيانيني عاصمة تلمسان كانت فلما "     

 ،زيانية فتلمسان ،أياما اخلالفة تعلن: األحوال حسب تش  متََ  مث ،للمرينيني تدعو أصبحت مث ،هـ771

 ،واألتراك اإلسبان السياسة مسرح ىعل ظهر أن إىل ،معهم فتصري ،أخرى املرينيني أو مرة  للحفصيني وتدعو

 غري مطلقة استبدادية ملوكية الزيانية احلكومة وكانت .حلمايته جيذهبا كل دولةال هذه على أيديهم فاختلفت

 احلفصية جارتيها مع وسياستها ،وغربا شرقا هلا املعاصرة كاحلكومات اخلالفة سياسة قواعد على جارية

 مقابلتهم واتقاء قوهتمل مرين مبساملة 1 عثمان ابنه يغمراسن أوصى وقد ،معها كسياستهما عدائية واملرينية

 وعلى ،احلكومة دخائر حلفظ موئال لشرقيةا الثغور واختاذ ،احلفصيني ممالك يف الفرص وانتهاز ،باالحنصار
                                                           

 أبيه وفاة بعد وليها ،هـ131 سنة ولد ،األوسط املغرب يف تلمسان صاحب ،الواد عبد بين من ،زيان سعيد بن أبو :يغمراسن بن عثمان1
 الناس فيه هلك الذي تلمسان حصار آخرها ،وقائع املريين يوسف وبني بينه وكانت ،به احمليطة البالد من كثريا أخضعو  هـ121 سنة

 .415 ص -2 ج -األعالم -الزركلي: ينظر. هـ403 سنة وتويف نجنيقاتوامل والسيف باجلوع
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 1الثاين محو أبو اختذ هلذا ،جباية لصعوبة باملشرق معقل اختاذ عن عجزت أهنا إال احلكومة سارت الوصية هذه

 ملا ،هلم أيديهم ومدوا الزيانيني مع طيبة ةعالق على ةقرطب ملوك األندلس أمراء كان وقد. معقال الصحراء من

  .2"  عليه هي ما على احلكومتني بني العالقات واستمرت ،هلم مرين بين مزامحة من األندلس على خشوا

 من فمنهم ،األخرى الدول مع تربطها اليت لحةاملص باختالف ختتلف اخلارجية العالقات كانت فقد     

 ال اليت العسكرية كالقوة احلال إليه هاأأجل ما ومنها ،الفرصة ترقب على ومبنية ؤقتةم معها املصلحة كانت

 فبالتايل ،املتبادلة املصاحل أساس على معها تقوم من ومنها ،به هلا قبل ال ألنه حتالف عقد جبفو  جتارى

 قامت اليت الدويالت هذه يف الواهية الدينية والقيم اإلسالمية األخوة رابط ضعف  هي دقيقة نقطة هنا تظهر

 األستاذ هذا حول دندن وقد ،املسلمني من القتلى جثث على ملكه وشيدت بالسيف بعضا بعضها بضرب

 يف ،األمر هلذا حسابا حيسبوا مل هؤالء بأن وقال ،العريب األدب يف  املغريب النبوغ كتابه يف كنون اهلل عبد

 .3مجيل كالم

 األعيان وتداري ،والفقهاء األشراف منازل ترفع ومةاحلك كانت فقد ،للدولة الداخلي اجلانب من أما      

 قدرت ،تقول أن قدرت إذا العامة" :احلكماء قول على العامة سياسة يف وجتري ،والتجار القبائل رؤساء من

ا ومم ،كاملكوس والضرائب  الرعية على املفروضة املغارم من جتمع فإهنا احلكومة ملالية وبالنسبة ." تصول أن

                                                           
 سنة غرناطة يف ولد، تلمسان يف الوادية العبد الدولة جمدد ،حاميم أبو: له ويقال الرمحن، عبد بن يوسف بن :الثاني موسى حمو أبو 1

 القيام على حفص بين ملوك من هو معاصر  ذلك دعب أعانه. هـ443 تاشفني أيب عهد يف األوىل دولتهم زوال شهد ،م1343- هـ443
 لينتهي ،له وقتاله عنه لرمحنا عبد ولد وجخر  هذا عليه نغص لكن ،الدولة أعاد حىت كفاحه وواصل، املرينيني أيدي من بالده سرتدادال

 .331 ص -4 ج - األعالم-الزركلي: ينظر .م1321 - هـ411 سنة املعركة يف مبوته األمر

 .222-224ص -4ج -د.ت-.طد -دار الغرب اإلسالمي -بريوت -لبنان -واحلديث القدمي يف اجلزائر تاريخ -امليلي مبارك: ينظر 2

: 3ط -اللبناين الكتاب ودار املدرسة بةمكت -بريوت -لبنان -العريب األدب يف املغريب النبوغ -كنون اهلل عبد: ينظر 3
 .125ص  - م1145/هـ1315
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 أموال من عليه غلبت ما بأخذ -إسالمها على-تبايل ال املتعاصرة احلكومات هذه فإن ،تغنمه من حروهبا

  كما ،اجلند ورزق املوظفني وعطاء عياناأل وجوائز احلكومة مصاحل يف توزعكانت هذه األموال   و ،حماربتها

 الياقوت خرزات من منتظم قدع: الثعبان: منها ،قيمته وتعظم محله خيف مما تدخرها نفائس هلا كانت

 من معه محله األمويني أحد إن يقال ،عنه اهلل يرض عفان بن عثمان مصحف وأعظمها ،والدرر الفاخرة

 1.املوحدين مث للمرابطني صار مث األندلس إىل قومه خزائن

 الذي وهو ،العدا وهازم ،احلمى حامي وهو ال كيف الدولة يف أمهية واجليش العسكري للجانب وكان هذا     

 أربعة من يتألف كان فقد   ،اجملاورة ضياألرا من غريها ويفتح وأرجائها الدولة على سيطرته احلاكم به يبسط

 : أقسام

 .القواد بقية ومنهم القبائل وجوه هم: اخلاصة -1

 .شيخا يدعى فرقتهم ورئيس امللك بةقرا الواد عبد بنو هم: القبيل  -4

 .احلرب يف بامللك دقنيحم يكونون اجلند من خنبة: األنصار -3

 .2وغريهم واألعالج السودان من أخالط هم: املماليك -2

 إليه يرجع السيف فصاحب " .والعلم واملال والقلم لسيفا :أربعة عناصر من تتألف احلكومة كانت وقد     

 شرطة ووكيل املدنية اإلدارة رئيس هو القلم وصاحب ،سبيله وإطالق ونظامه وتسيريه دهجتني من اجليش أمر

 لفظة صاحبها على وأطلق ،زيان بين أيام خرآ يف واحدة وظيفة يف الوظيفتان هاتان اجتمعت قدو  ملكةامل

 املتحدث هوو  املال وزير: األعشى صبح يف القلقشندي قال ،للمالية وزيرا األشغال صاحب يعتربقد و  .املزوال
                                                           

 .221-222ص -4ج -واحلديث القدمي يف اجلزائر تاريخ - امليلي مبارك: ينظر 1 
  .250 ص - 4ج–املرجع نفسه : ينظر 2
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 متويل هو واحلاجب ،الوزارة بعد ى رتبة علأ هيف جابةاحلأما  .األشغال بصاحب عنه ويعرب املال أمر يف

 ينال الوظيفة هذه وصاحب ،القتال إىل هبا يذهب احلرب عند جنده ورئيس تشريفاته ومدير اخلاص السلطان

 .برأيه وأخذه عليه ودالته ،السلطان تهملالزم اخلاصة سائر على مقدم وهو ،إليها باالنتساب أمسى شرفا

 صةواخلا مةالعا ومكاتبة الواردة لرسائلا إدارة عن عبارةوهو  ترتيب حسنأ على اإلنشاء ديوانوكان      
 اإلعالم هيئة) ناوقت يف عليه يطلق أن يصلح كما ،لإلرشاد ومصدر للداخلية إدارة هوكأن ،والقواد ءرؤساوال

  :مراتب ثالث على فأصبحوا القضاة أما .(واالتصال

 .القضاة قاضي وهو: اجلماعة قاضي -

 .البالط يف العدل والشاهد ،خاصة األمري دائرة قاضي وهو: احلضرة قاضي -

 .اجليش مع يسري الذي القاضي وهو: اجلند قاضي -

 .البلدية الشرطة هي اليت احلسبة متويل هو: احملتسب :ومن الوظائف القضائية

 .شرطتها ويرأس مةالعا أشغاهلا ويتفقد اإلدارية أمورها ويدير شؤوهنا يرتقب وشيخها املدينة وايل هو: احلافظو 

 يف الغلمان ومقدم األمري خيل متفقد وهو سطبلاإل وصاحب األمريية احلامية رئيسومن مجلة ِعلَية املوظفني 

 .1وغريهم " القصر

 تبعد ال تلمسان حكومة أن ظننا على غلب لذلك الكربى املماليك بتقليد زائدا اعتناء زيان بنو اعتىن وقد     

 .فهذا يثبت رقي هذه الدولة مرين بين حكومة أو احلفصية نستو  حكومة على شكلها يف

                                                           

 الغرب دار -بريوت -لبنان -وآخرون اهلل سعد القاسم أبو: مراجعةو  تقدمي -للجزائر العام التاريخ موجز -كعكاك عثمان  ينظر: 1 
 . 440 -411ص - م4003: 1ط -اإلسالمي



13 
 

ومل يكن كمن سبق من  ،مل يكن ممن له و لع مبجالسة السالطني احلفيد ابن مرزوق وكما سبق الذكر فإن        

إمنا كانت حياته هادئة وسط هذا النظام السياسي  ،الذي تقلد مناصب راقية يف الدولةأجداده كاخلطيب 

 ،لينشر العلم -رمحه اهلل-ابن مرزوق احلفيد حمكما والذي وفر األمن و اجلو املالئم ألمثال  الذي يبدو

  ،...علمياو   واجتماعيا  اقتصاديا: السياسي تنتظم فيه األحوال كلها فالبلد الذي انتظم حاله

فهذا تضطرب   ،ظاهرة للناس أو خفية خلف اجلدرانأما البلد الذي تتخبطه املشاكل السياسية سواء كانت 

 .كل األحوال فيه ويصعب على العامل أن جيد اجلو الذي يزرع فيه
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 االقتصادية و االجتماعية الحياة :الثاني لمطلبا

  االجتماعية الحياة :األول الفرع

 ما اوعاداهت وأخالقها  بتقاليدها وإحاطة وافية دراسة علينا توجب أمة ألي االجتماعية احلياة دراسة إن      

 يف األمة تلك مقومات من أمكن ما معرفة من التمكن مع ،ذلك مندون تفادي شيئا  ،شاع ماو  منها شذ

 ،مماأل من سبقها وما األمة هذه به مرت يذال التعاقب وهذا بتتبع ،والسابقة احلاضرة حياهتا أطوار عمجي

 بشهادة يومئذ الراقية الطبقة أهل من معدودين الطليعة يف جيدهم االعتبار هبذا اجلزائر أهل إىل والناظر

 احلياء صفاهتم من ،كرمية وطباع ،سرية أخالق ذوي كانوا أهنم عنهم1خلدون ابنىي حي قال ،نفسه التاريخ

 جاءت الصفات هذه إن قيل فإن ،والسكىن واللباس املعاش يف قتصادالوا والتدين والعفاف والوفاء والوقار

 على الناسف ،ورؤساؤها الوطن سادة هم ،وأجل منع :ميكن القول ،ةخاص الواد عبد بين أخالق وصف يف

 2.بالعكس والعكس ،ورؤسائها قادهتا بصالح الرعية صالح وإن ،وقادهتم ملوكهم دين

 جانبها يف للنظر تستوقفنا فهي ،للدولة وعاصمة احلفيد مرزوق ابن لإلمام موطنا تلمسان كانت وملا     

 تزخر تلمسان كانت لقد"  .وأهلها سكاهنا وعادات وحضارة رانعم من افيه احلياة ومنط االجتماعي

 ،بالفسيفساء مزدانة ،جيدة البناء ،ومخس مدارس حسنة ،خطباءو  أئمة هلا  ،صينةر  مجيلة عديدة مبساجد
                                                           

 تويف، الكبري املؤرخ أخوهو ، بتلمسان واإلنشاء الكتبة رئيسو ، األدباء وأعيان العلماء اضلأف من كان ،زكريا أبو: خلدون بن يىيح 1
: ت -الزكية النور شجرة -خملوف حممد بن حممد: ينظر.  الواد عبد بين من امللوك ذكر يف الرواد بغية: مؤلفاته من، م1321 ـ هـ422

 . 342ص -1ج -م4004/ه1242: 1ط -العلمية الكتب دار  -بريوت -لبنان  -خيايل اجمليد عبد
  .413ص-4ج - م1123/ هـ1203: 1ط -الثقافة دار -بريوت -لبنان -العام اجلزائر تاريخ -اجلياليل الرمحن عبد: ينظر 2
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 متفاوتة محامات عدةوهبا كذلك  ،شيد بعضها ملوك تلمسان وبعضها ملوك فاس الفنية األعمال من وغريها

 النمط على فنادق وفيها ،خاصة والنظافة احلضارة مظاهر بكل البلد أهل اعتناء على يدل وهذا ،القيمة

 وكانت جتاريا معربا كانت تلمسان أن على بينة داللة وهلذا والبندقية جنوة جتار ملقام اثنان منها اإلفريقي

 كلهم ،دار مخسمائة تضم حارة هلم كانت داليهو  وحىت ،مكان كل من الناس إليها يفد اقتصادية بوابة

 هنبت إذ ناالزم من فرتة أغنياء إال على يبقوا مل لكنهم ،صفراء عمامات رؤوسهم على يضعون ءأغنيا تقريبا

 يتكففون اليوم يكادون فأصبحوا ،الفرتة تلك حكم الذي امللك موت بعد هـ741 عام يف  أمواهلم

  1".الناس

 بعد عن ينم الذي الزراعي اجلانب عن إىل احلديث جير ضاريواحل العمراين اجلانب عنهنا  واحلديث     

 على أهلها وحثوا وتعمريها بتشييدها قاموا من ألهنم ملوكها هذا؛ وقبل ،وسكاهنا املدينة هلذه راقي اجتماعي

 خارج عيون هلا ساقيات هبا كانت فقد ،اإلسالمي العامل يف الكربى احلواضر ينافسون وصاروا ،تطويرها

 فتحت ،والقوة االرتفاع غاية يف أسوارها وكانت ،عناء دون عنها املاء يقطع أن كنهمي العدو إن حبيث املدينة

 امللكي والقصر ،ومكاسون وحراس موظفون فيها يقيم حجريات جوفها يف أقيمت وقد ،أبواب مخسة فيها

 مجيلة دور فيها هائلة تممتلكا تلمسان خارج ويف ،قلعة شكل على عالية بأسوار حماط املدينة جنوب الواقع

 شديد والتني ،الكثرية الكرز وأنواع املمتازة ةاملعروش الكروم حيث ،الصيف يف بسكناها املدنيون ينعم للغاية

 وغريها يارواخل والبطيخ واللوز واجلوز واخلوخ ،الشتاء يف ليؤكل جيفف ،جدا طويلال الغليظ األسود احلالوة

 الصافية الروح على ويدل ،بالزراعة املنطقة هذه لسكان بريةالك العناية لىع يدل وهذا ،املختلفة الفواكه من

                                                           

 .40-11ص -4ج -إفريقية وصف  -الوزان حممد بن احلسن :ينظر 1 
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 أرحية عدة نرى هذا عن وبعيدا ،واجلمال التنوع هذا أنتجت واليت الطبيعة وبني بينهم الوطيدة العالقة و

 العدول من ريكب وعدد ،واحملامون القضاة هبا يوجد دينةامل ويف .سفسف يدعى هنر على القمح لطحن

 ،الطبيعية العلوم أو الشريعة يف سواء ،املواد خمتلف يف واألساتذة لطلبةا من وكثري ،الدعاوى يف يتدخلون

 1.منتظمة بكيفية مبعاشهم املدراس لوتتكف

جمتمع وطبيعة تساعد على  ،وفيه أخذ العلم وأعطى ،احلفيد يعيش ففي مثل هذا اجلو كان ابن مرزوق     

و والناس والبلد و طريقة التفكري و حىت اهلواء الذي تتنفسه والطعام الذي تأكله فاجل ،لماء وجمتهدينبروز ع

وإما تأثري  ،إجيايب يف نفسك يدفعك إىل األمامواملاء الذي تشربه واملناظر اليت تشاهدها يكون هلا إما تأثري 

شعر أو من حيث ويكون هلا تأثري داخلي من حيث ت ،سليب يصيبك باإلحباط وجيعلك تتفادى تلك األمور

 .ال تشعر

                   .واجلنود والطلبة والتجار الصناع: أربع طبقات إىل اجملتمع هذا نقسموي      

 وافروا وهم ،السودان بالد إىل جتارية أسفار مهل ،جتارهتم يف وأمناء جدا منصفون ونخملص أناس فالتجار -

 .وأمواال أمالكا الغىن

 .باحلياة التمتع وحيبون ،ومتعة هناء يف يشونيع أقوياء أناس والصناع -

 ثالثة شهريا ينال رتبة أقلهم أن حد إىل للغاية مالئمة أجرة يتقاضون ممتازون أناس فكلهم اجلنود أما -

 األجرة وهذه ،(الوقت ذلك يف متداولة عملة) إيطالية دوكة ونصف دوكات ثالث وتعادل بسكتهم مثاقيل

 .حماربا فارسا يكون أن مفروض جندي كل كأن  ،والفرس للرجل
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 يعني فقهاء درجة إىل يرتقون عندما لكن ،مدارسهم يف بئيسة عيشة يعيشون مألهن الناس أفقر والطلبة -

 .إماما أو عدال أو أستاذا منهم واحد كل

 أناقة أكثر حقا ألهنم ،فاس أهل لباس من أحيانا أحسن كوني ،مجيال لباسا احلضريون التجار تديوير      

 بدون قلنسوة بوضع ويكتفون و يتعمم منهم والقليل ،قصريا لباسا يرتدون أهنم إال ناعالص وكذلك ،خاءوس

 على يضعون إذ ،اجلند يتخذه الذي هو لباس وأسوأ ،الساق نصف تعلو نعاال وينتعلون ،رؤوسهم على ثنايا

 ،وصيفا شتاء فيه لتفوني القطن قماش من جدا كبري بكساء يغطونه ،الكمني عريض واسعا قميصا ظهورهم

 العسكريون ويضع ،احملشوة غري الكتان من القميص ذلك منط على مصنوعة اجللد من سرتة الشتاء يف ويرتدون

 قدميا تستعمل كانت يتال املعاطف منط على معطف وفوقه ،اجلوخ من آخر كساء القميص فوق جةدر  األرقى

 لباس يلبس فاجلبلي ،لوضعيتهم مناسبة ثيابا الطلبة بسيلو . املطر نزول عند رؤوسهم هبا يغطون ،إيطاليا يف

  .1أحسن فلباسهم املوظفني من وغريهم والقضاة األساتذة أما ،األعراب لباس واألعرايب ،اجلبل أهل

ووضع كل رجل مناسب يف مكانه  ،فالنظام يف هذا البلد بلغ إىل درجة التمييز بني الصناع يف األلبسة     

وكل حيرتم من هو أرفع  ،وكل يعرف قدر نفسه ،فكل وما يتقنه ،ف ما جيب عليه فيشتغل بهفكل يعر  املناسب

وكان ابن  ،فصارت األمور على ماهي عليه ،فكان للعلماء يف ذلك الوقت القدر العايل واملكان السامي ،منه

  .وبطول عبادهتممرزوق ضمن أولئك الرجال املناسبني الذين ساسوا الناس بالعلم وكسبوهم حبسن أخالقهم 
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  يةداالقتصا الحياة :الثاني الفرع  

 للفالحة وتعشقهم للتجارة حبهم من اجملتمع أفراد صفات إىل موكول األمم يف االقتصادي الرقي إن"     

 التنشيطاتو  املادية املساعدات من احلكومة تبذله ما إىل أيضا وموكول ،والصنائع احلرف يف بالتفنن شغفهمو 

 احلركة منو و لتطور أسباب هي العوامل هذه كل ،1" األمن وبسط الراحة إقرار يف جهود من تصرفه وما ،األدبية

 .عنه نتحدث الذي املكاين و الزماين النطاق يف وخصوصا ،األمم من أمة أي يف االقتصادية

 األندلسية األساليب ودخول األمة حتضر بسبب ،الوقت ذلك يف  أساليبها وترقت حةالفال نشطت فقد     

 جةالدر  يف  القمح  فالحة" : والتطور الشروف منابع أهم وكانت ،األندلس مهاجري يد على للجزائر

 هـ716 سنة يف كما الواحدة الزوج إصابة بلغت رمبا :خلدون بن حيي قال ،الزيتون غراسة يليها و األوىل

 اليت الزراعية واحملاصيل الفالحة أنواع أهم من و. 2." .والباقالء الشعري سوى القمح من كبري مد أربعمائة

 ،والكتان القطن: النسيجية النباتات من وهبا ،وغريها واجللبان والذرة والعدس لوالفو  احلمص:متوفرة كانت

 والتفاح والسفرجل والرمان ،األقطار يف املشهورة الشرائح منه تتخذ الذي والتني العنب: الفواكه ومن

 ويكثر جلوزوا والنارنج والليم واألترج والتوت أنواعه على واملشمش واخلوخ والزعرور والعناب والكمثري

 أوروبا بني ثريا واقتصاديا جتاريا مركزا تلمسان من جتعل كانت املنتجات هذه كل ،اململكة جبنوب النخيل

 األهنار من اءامل استجالب أساليب يف املزارعني تفنن هو والتنوع والكثرة الوفرة هذه وراء والسبب ،والسودان

 زاهية معمورة البساتني وكانت ،واألهنار اجلداول على املائية الطواحني وإقامة ،لريا قنوات و السواقي وحفر
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 الشيء والرياحني والفواكه البقول من هبا أميال على باملدن حتيط اجلنات وكذا والزروع الغروس بأنواع

 1.الكثري

 فقد ،تلمسان يف الطبقات أهم من صناعاتال وأرباب احملرتفني قةطب كانت  فقد للصناعة بالنسبة أما     

 حرفة كل ،احلرف ختصصت وقد. عملها يف واتقاهنا مبصاحلها واعتنائها واستقامتها بعفتها اشتهرت

 ،باملغرب مشهورة نتائجها وأصبحت اعظيم ترقيا ترقت فقد اجللد صنعة: الصنائع من هبا وكان ،بسوقها

 صوف وهو بالتلمساين قماش فعرف الصوف نسيج منها واحلياكة ،العجيبة واألحذية يعةالبد السروج: منها

 ابن وذكر. لرقته أواق مثان من الربنوس أو فالصو  كساء وكان ،خمتم وغري  خمتم خالص حريرو  خالص

 اتسع روةالث ولسعة ،واألحارمي والعمائم والذرايع لفوامل واحلرير القهزي الثوب امللبوسات أنواع من خلدون

 كالعدانة ،يةالسام الصناعة ومنها ،والصياغة واحلدادة النجارة عتادةامل واحلرف الصنائع ومن  .املدن نطاق

 الصناعة هنضت وملا ،باالهتمام جديرة بصفة اخلزافة قتور  ،وغريها والنحاس واحلديد الرصاص نتعدي من

 البنادقة أوروبا من فقصدها ،النواحي كل من التجار املدينة أمو  ،التجارة نطاق اتسع املنوال هذا على

 .-ذكره سبق كما- وأوروبا السودان بني االتصال نقطة هي تلمسان أصبحت حىت ،واجلنويون

 - بصناع -  بالفعل متوج السعيدة الصنعة دار إن ": فقال بتلمسان الصنعة دار خلدون ناب وصف وقد   

 جنارو  وخباء وسراج ووشاء وجلام ودراع ورماح دراق فمن ،وأدياهنم لغاهتم وتباين همأصناف اختالف على

 ،األذهان صنعتهم أحكام يف وحتار ،األمساع وآالهتم مألصواهت فتستك ،ذلك وغري ودباج وصائغ وحداد

 األقصى واملغرب ودانوالس وطربلس فريقيةإو  اجلزائر بني التجارة وكانت "..األبصار اهلائل حبرهم دون وتقف
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 أكرب من أسطول هلا اليت البحر يف اخلارجية التجارة عن فضال واملراكز القوافل هلا نظمت ،راقية ناشطة

 1.بلغته ما مثل الرقي من مستوى تبلغ مل اجلزائر أن وعندنا هذا ،األساطيل

 ضخمة أسواق وله ،األول آثار وهبا": مجيل هذا مقطعه قد جاء يف  وصف تلمسان كالم خمتصرو      

 من وطاءة أهنا مع واحلصانة املنعة غاية يف التواتر حد على وهي: األبصار مسالك يف لقا ،جامعة ومساجد

 يقارب ومشمشها ،كثرة على اجلوز شجرة وهبا ،أشجارو  أهنار وهبا ،...بالبناء حمصنة ولكنها ،األرض

 فيها املخزونات مكث ويطول: الق  ،للتجارة اآلفاق جتار ويقصدها ،والضرع الزرع زكية ،دمشق مشمش

 .2" فينبت فيزرع ذلك بعد خيرج مث سنني ست خمازهنا يف والشعري القمح مكث رمبا إنه حىت

 .والنواحي اجلوانب مجيع من متكاملة مثالية مدينة تلمسان من جتعل الصورة هذه
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 العلميةو  الثقافية الحياة :الثالث المطلب

 عقلية ثورة تعد تلمسان نالتها اليت الفكرية فاحلركة ،ألمما وسط وارتقاءها األمة بناء أساس والثقافة العلم     

 : مها أمران أمهها ألسباب جعر  وهذا ،تقدمتها اليت باحلركات قارناها اإذ

 ،وأهله العلم الدولة تطَ ونش   الرببر من كبري عدد تعرب فقد ،محاد بين بفضل حتقق الذي العلمي التقدم -

 اخلري هذا لتقبل عتسار  فقد الرببرية الطبيعة وحبكم ،العلمية الصحوة ذههل الرئيسي سببال د  عَ يـ   هذا ولعل

 .مفوهون أئمةيف خمتلف اجملاالت  كبار علماء خلفهم من كان وقد ،هلا سيق الذي

 خالل األندلس تدامه اليت واالنقالبات الكربى احلوادث إثر العصر ذلك يف بدأت اليت األندلسية اهلجرة -

 عموما اإلسالمي املغرب بالد يف والدينية والثقافية العلمية املعايري لتغري هاما دافعا هذا فكان ،متعددة فرتات

 ،وصوب حدب كل من العلماء إليها فدي كان اليت املغرب حواضر أهم من كوهنا ،خصوصا وتلمسان

 1.أوساطها يف يبثه ملن نشطة للعلم متعطشة وأمة األفكار لتنقيح خصبة األرض هذه األندلس علماء فوجد

وقد   ،واهلجرة يف الطلب ،احلرص والشغف :فهذان السببان من األسباب املعينة على طلب العلم ومها     

إىل عقلية مثقفة متحضرة يف أمسى درجات  ،كان هلما األثر الكبري يف تغيري العقلية الرببرية من عقلية بسيطة

الكبري به وجعله أوىل  واالهتماملوع بالعلم فاحلرص والشغف يدفع اإلنسان للبحث والو  ،الرقي الفكري

وخمالطة عقل الطالب لعقليات  ،واهلجرة يف الطلب تعلم اإلنسان الصرب وحتمل مشاق الطلب ،األولويات

فقد كان  ،ابن مرزوق احلفيد عليه ماكانوهذا  ،فكل يأخذ من اآلخر ،لبلد اجلديدالعلماء والطلبة يف ا
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أما اهلجرة فقد و  ،فحاز العلم والفضل ،يف وسط أسرة علم وفضل وشرف وكل هذا ،شغوفا بالعلم حمب له

 .لشيء الكثري فأخذ منهم وتأثر هبمهاجر وسافر يف البالد لطلب العلم ولقي من العلماء ا

 مبثابة فاجلامع ،مدينة كل يف هذا وكان العلم لقحِ  تقام كانت ففيه العلوم منبع األعظم اجلامع كان لقد     

 الك تاب من اإلنسان فيها ينتقل متوسطة( :املعاصر بالتعبري) عليا ابتدائية مدارس شبه واملساجد ،اجلامعة

 اليوم تقابل وهي اإلجازة شهادة على املتخرج لوحيص .العصر هذا االبتدائية مبصطلح مبثابة هو الذي

 1.الليسانس

 إىل العلوم قسمت قد كما ،بالتدرج يهف التدريس كان حبيث ،عاليا كان الوقت ذلك يف العلمي ىفاملستو      

 : أقسام ثالثة

 التبسط منحى فيها يحن ِ  فقد ،وغريها القرآن وعلوم والتفسري  وروايته واحلديث الفقه :شرعيةال العلوم-

 زيادة األمر زاد قد العصر هذا يف  أنه إال ،قبله الذي العصر ففي وقع قد ذلك من شيء يكن وإن ،يعوالتفر 

 هذا يف نبغوا حيث والعلماء واحملدثني الفقهاء كثرة ذلك على يدلناو  ،منتهاه ذلك يف التوسع فبلغ ،ظاهرة

 الفروع علم شهدها اليت املباركة فالنهضة ،الفقه وخاصة ،العلوم هلذه وضعت اليت التآليف كوكذل ،العصر

 حيث ،أكثر ميالعل األسلوب توأفاد ،هو حيث من العلم فأفادت ،طلبه ىعل الشديد اإلقبال سببها

 التصرف وحسن ،والتحصيل اجلمع بكثرة املمتازة العصر هذا علماء آثار يف مشهودة حتسينات أدخلت

 2 .بالفرائد ويرمي ،بالفوائد يزخر حبر كأهنا كانت يتال دروسهم ويف ،والتعليل
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 قمة األخرى هي بلغت اليت ،بشقيه شعرا أو نثرا واألدب النحو والصرف :منها :األدبية اللغوية العلوم -

 ،بعدهم من أساتذة كانوا العصر هذا يف فيها والنابغون ،املغرب يف الذهيب عصرها هذا وكان ،والكمال اجملد

وابن   1ابن آجروم :فمن هؤالء اآلن إىل حية ذكراهم تزال وما ،والعريب اإلسالمي العامل شهرهتم طبقت بل

  .3واملكودي  2هاينء

 كانت ما على االقتصار وقعو  ،والكيمياء والرياضيات والفلسفة الطب منها: يةالكون أو العقلية العلوم -

 كانت هذه فإن ،ذلك إىل وما والكيمياء والطب الرياضية العلوم فروع من به ومتعلقة إليه ماسة األمة حاجة

 شأوا ذلك يف بلغوا حىت ،وحتقيقها دراستها على توفروا الذين العصر هذا علماء من الباحثني جمهود تستفرغ

 4 .بعيدا

 :ومناحيهم فنوهنم اختالف على لماءالع من كبرية مجهرة بتلمسان كان وقد     

                                                           

 أخذ عن أيب حيان هـ،144النحوي املقرئ، ولد عام حممد بن حممد الصنهاجي، املعروف بابن آجروم،  أبو عبد اهلل :ابن آجروم 1 
: حممد هـ بفاس.  ينظر443شرح حرز األماين يف القراءات، وتويف عام و ومن مؤلفاته: املقدمة  ،الوانقيليأخذ عنه ولداه حممد وعبد اهلل و و 

 .440ص-1ج -النبوغ املغريب  -عبد اهلل كنون و  .314ص-1ج -شجرة النور  -خملوف 

، ومن مؤلفاته: شرح التسهيل البن مالك والغرة الطالعة يف اللغة حممد بن هاينء اللخمي، أبو عبد اهلل، من كبار علماء :يءابن هان 2 
 .440ص-1ج -املرجع نفسهينظر:  .هـ433واستشهد يف حصار جبل طارق عام  ،شعراء املائة السابعة

 الرمحن عبدو  احلفيد مرزوق ابن: تالميذه منو  ،الوانقيلي :شيوخه من ،قيهالف إلماما ،الفاسي زيد علي أبو بن الرمحن عبد :المكودي 3 
يف املقصور  مالك ابن منظومة على وشرحوسلم  عليه اهلل صلى النيب مدح يف مقصورة: مؤلفاته منو  ،عبد الرمحن املديوينو  عطية بن

 .351ص -1ج - النور شجرة - خملوف حممد :ينظر. هـ204 تويف ،واملمدود
 .402و 405 -ص -1ج - النبوغ املغريب -عبد اهلل كنون و . 401-402ص -موجز التاريخ العام للجزائر -كعكاك  ر: عثمانينظ 4 
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 مرزوق ابن ،2املغيلي الكرمي عبد بن حممد ،1السنوسي حممد ،زكري بن حممد بن أمحدالفقه:  علماء -

 .احلفيد

 .3وزاغ ابن ،الثعاليب الرمحن عبد: املفسرون -

 . التنسي اهلل عبد بن حممد ،الرمحن عبد الشهري املؤرخ أخو ،خلدون بن ىيحي: املؤرخون -

 4 .تلميذ ابن مرزوق القلصاديمنهم  واحلساب: الفلك علماء -

 على هبم تبخل ملو  ،وجهابذهتم العلماء أكابر خرجت سةمدر  ،وحضاري علمي إشعاع دار تلمسان نتفكا

" : قسمني على بتلمسان مالتعلي كان وقد .ادثةواحمل واملناظرة ،العلم لسجما يعقدون فكانوا ،اإلسالمي املغرب

 القرآنهبا  فظحي دناملاملداشر و و  القرى يف املساجد كل وكانت ،باملدارس وقسم باملساجد يعطى قسم

 كليات شبه فإهنا اجلوامع أو اجلامعة املساجد وأما ،واألدب والفقه واللغة النحو درسي مث ،األول يف واحلديث

 على واألدب والنحو واللغة وتفسريه والقرآن مصطلحهو  واحلديث وأصوله كالفقه سالميةاإل العلوم اهب سدر  ت  

                                                           
من و  ،ابن العباس وأبو عبد اهلل اجلالبو من شيوخه: والده و  ،هـ230ولد بعد  لفقيه املتكلم،ا ،أبو عبد اهلل حممد بن يوسف السنوسي: 1

هـ. ينظر: حممد 215تويف  ،شرح أمساء اهلل احلسىنو له مؤلفات كثرية منها: شرح المية اجلزيري و  ،م الزواويأبو القاسو تالميذه: ابن صعد 
 .325/ 322ص  -1ج -شجرة النور -خملوف

فجيجي  السنوسي، ومن تالميذه: عبد اجلبار الو : أبو زيد الثعاليب اإلمام احملقق، من شيوخه ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد الكرمي :المغيلي 2
ص  -1ج  -ينظر: املرجع نفسه .هـ101:  البدر املنري يف علوم التفسري، مصباح األرواح يف أصول الفالح، تويف من مؤلفاتهو  وغريه،
315/311. 

ن مو  ،الشريف التلمساينو من شيوخه: سعيد العقباين  ،هـ424ولد  املؤلف احملقق، ،العباس أمحد عبد الرمحن أبو :التلمسانيابن زاغو  3
ينظر: املرجع  هـ،225تويف  ،الفرائض التوضيح يف ومنتهى التفسرييف  مؤلفاته: مقدمةمن و  ،احلافظ التنسيو زكريا املازوين  تالمذته: أبو

 .311ص -1ج -نفسه

  .اآلخرون تأيت ترمجتهم الحقا عالماأل 4 



25 
 

 بتقر  فإهنا املدارس أما ،فاس حبضرة القرويني جبامع أو بتونس اليوم األعظم باجلامع العمل به جيري ما مثيل

 1" .ةوالعقلي الرياضية العلوم بتدريس عليها وتزيد ،واألسلوب املنحى يف اجلوامع من

 املنازل فيه جيدون للطلبة مسكن عن عبارة واملدرسة ،باملغرب عهد حديث التأسيس من نوعال هذا وكان      

 .الفروع خمتلف يف للتخرج األساتذة على هناك ويتعلمون ،معيشتهم يف إليه حيتاجون وما والشرب واألكل

 لعلوم كثري كتب هبا تدرس وكانت ،الشرحو  اإللقاء: املعروفة الطريقة هي بتلمسان ليمالتع طريقة وكانت

 : متنوعة

 .ذلك وغري ،للزخمشري الكشاف ،الثعاليب فسريت ،عطية ابن تفسري ،يف القراءات الشاطيب المية: التفسري -

 . ماجة(ابن  ،النسائي ،الرتمذي ،أبوداود ،مسلم ،)البخاري ،الست الصحاح: احلديث -

 .وغريها للربادعي التمهيد ،لسحنون املدونة ،مالك لإلمام املوطأ: املالكي الفقه -

 ،مالك البن والتسهيل األلفية ،لسيبويه الكتاب ،هشام اللبيب البن مغين كتابو  اإلعراب كتاب :النحو -

 .للزخمشري يف النحو األمنوذج ،احلاجب البن الكافية

 2.وغريها ،للجرجاين اإلعجاز دالئل ،للقزويين اإليضاحكتاب و  التلخيص كتاب :البالغة -

وقد كان اإلمام ابن مرزوق يسري على هذه الطريقة ويبني ذلك ما له من شروح كثرية على كتب عديدة يف      

 .علوم متنوعة تنم عن رجل من طراز رفيع وعامل موسوعي أخذ من كل علم حبظه فيه وهبذا برز يف علوم عديدة

 سايرت فلقد ،الوطن يف وانتشارها بتعددها الثقافة ملراكز ااختاذه يف جارتيها على متتاز اجلزائر كانتوقد       

 وجدت كلما وكانت ،األسباب هلا رتوتيس الظروف هلا مسحت حسبما اجلادة واملدنية العلم موكب اجلزائر
                                                           

 .421 ص -للجزائر العام التاريخ موجز- كعكاك عثمان 1 

 .422ص  :املرجع نفسه :ينظر 2 
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 يف خلدون ابن قال كما ،النظرية العلوم استقرار كان فيهاو  ،هبيج زوج كل من وأنبتت وربت انتهزهتا فرصة

 ونسخها الكتب جبمع شديد وشغف عظيم اهتمام امللوك لبعض وكان ،بتلمسان والعلم ألدبا عن حديثه

 : الثاين حممد زيان أبا السلطان به ميدح شعر يف غريتال يقول ذلك ويف ،الدين كتب منها والسيما ،هخبط

 ــــــــــراعشــ أبحــــرا يديه بنان                   في فإن بالعلوم بحرا كان لئن            

 المغرا المغرم هو الغراء وبالسنة                    عنايــــــة أعنى اهلل بكتاب له            

 واألجـرا الفخر أحرز قد بنسخهما                     وسنــــة كتـــاب إال همه فما            

 1النصرا لهم ضلمنا البخاري ونسخ                   جاللــه جل اهلل كتـاب فنسخ            

 وبصفة أيضا الوقت ذاه يف احلضارة آيات ظهرت قد كما ،العلمي اجلانب يف كان والرقي االزدهار هذا     

 عين وقد ،عصورها من تقدم فيما تدركه مل واشأ أدركت قد اجلزائرية البناية فإن ،املعماري الفن يف خاصة

 واألسوار واملدارس املزخرفة الفسيحة واجلوامع الرفيعة البنايات وإنشاء عاملوامل الشاخمة القصور بتشيد امللوك

 من سبةمكت أهنا ولو معمارها يف حملية صيغة ذات التلمسانية املعامل وكانت ،...والقرى املدن وإحداث املنيعة

 2.نسمة ألف141 إىل األحياء بعض يف املدينة هذه سكان عدد بلغ ولقد ،واألندلسي الشرقي العمران

 وهبا" : تلمسان يصف ،ملوكه والبس نؤرخه الذي العصر ذاه عاش ممن وهو خلدون بن ىيحي وهذا     

 زخرفت مما ،الرائقة والبساتني ،الشاهقة والصروح ،الفائقة املصانع على اشتملت ،رةزاه قصور للملوك

 قبل من كانت كذلك هي مث ،"والسدير باخلورنق فأزرى وعروضه هأطوال وتناسبت ،غروسه ومنقت عروشه

 عمران يزل ومل" :قال حيث ،خلدون ابن الرمحن عبد كالم ذلك إىل يشري كما  – املوحدين عهد على -
                                                           

 .451-422ص-4ج -تاريخ اجلزائر العام  -عبد الرمحن اجلياليل  :ينظر  1 
 .413 -114ص  -موجز التاريخ العام للجزائر -عثمان كعكاك :ينظر 2 
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 دارا وختذوها زيان آل نزهلا أن إىل ،وتشاد تعلى ؟والفهر باآلجر هبا وحالصر  ،تتسع وخطتها يتزايد تلمسان

 وأجروا ،والبساتني الرياض واغرتسوا ،اجلميلة واملنازل ونقةامل القصور هبا فاختطوا لسلطاهنم وكرسيا مللكهم

 العلوم أسواق هبا ونفقت ،القاصية من الناس إليها ورحل ،املغرب أمصار أعظم فأصبحت املياه خالهلا

 1"  اخلالفية والقواعد اإلسالمية الدول أمصار وضاهت ،األعالم فيها واشتهر العلماء هبا فنشأ والصنائع

 مالك مبذهب والتمذهب ،األشعري بعقيدة يومئذ التدين كان فقد ،واملذهيب الديين اجلانب خيص فيما أما     

 ابن مالك مذهب على الرأي ومحلة واحملدثني للعلماء دارا تلمسان تزل ومل :2البكري قال ،برمحته اهلل تغمدمها

 مدينة كأهل ،وجنوهبا اجلزائر بشرقي نتشرةامل والقبائل البطون بعض إال ذلك يف خيالف ومل ،تعاىل اهلل رمحه أنس

 الشيعة رأي على جباية جببال الساكنة كتامة وقبيلة ،قالعرا أهل رأي على يومئذ يزالوا مل فإهنم هتودة

  بسكرة وسكان األوراس جبال أهل وكان ،اعتقادهم وافق من ويربون مذهبهم إىل مال من يكرمون ،اإلمساعيلية

 .املذهب يةأباض ،اخلوارج رأي على

 اإلسالمي املغرب بالد وبقية اجلزائر بالد ذلك وعم واملذاهب العقائد متشعبة قدمنا كما اجلزائر ظلت وهكذا

 3.اجلزائري الرتاب من ميزاب بالد ناحية غري كله

ر هذا حبكم انتشاو  ،لقد كان اإلمام ابن مرزوق من كبار األئمة ومن أعالم املالكية فذاك ما فرضه العصر     

 فقد كان التمذهب به واحلكم على ما فيه. ،املذهب املالكي يف املغرب اإلسالمي

                                                           

 .454 -4ج -تاريخ اجلزائر العام  -عبد الرمحن اجلياليل  ينظر: 1 
 املسالك :مؤلفاته منو  ،له معرفة بالنباتو  وعالمة باألدب ،جغرايف مؤرخ ،األندلسي البكري العزيز عبد بن اهلل عبد عبيد أبو :البكري2

 - األعالم - الزركلي: ينظر .هـ224 سنة بقرطبة تويفو  وأعالم الن بوة وفصل الكالم يف شرح كتاب األمثال البن سال م، املغرب ،واملمالك
 .12ص - 2ج

 .424 ص -4ج -املرجع السابق:ينظر 3 
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 والعلمية الشخصية مرزوق ابن ةحيا :الثاني المبحث

 الشخصية مرزوق ابن حياة :األول المطلب

  وأسرته حياته :األول الفرع

  :األسرة ومنبت أصل -

 جببال محاد بين قلعة يف ،املسيلة منطقة تقطن كانت اليت عجيسة قبيلة إىل مرزوق ابن عائلة تنتمي      

 غرب جنوب يقطن كان وبعضها ،الشرقية اجلزائرية العليا اهلضاب منطقة شرق يف الزاب وإقليم املسيلة

 هذه هاجرت اإلسالمي الفتح صدر من مبكر وقت ويف .إفريقيا آنذاك تعرف كانت اليت احلالية تونس

 يف شأن هلا كان اليت األغلبية الدولة عهد خالل ذلك يكون وقد ،هبا استقرتو  القريوان مدينة إىل العائلة

 1 .ريبااملغ اإلسالمي التاريخ ويف املنطقة

 تلمسان إىل القريوان من العائلة هذه هاجرت ،ميالدي عشر واحلادي هجري اخلامس القرن هناية ويف      

 وخاض والتدريس بالعلم واشتغلوا ،...الع ب اد اطبرب واستقرت ،إفريقيا مشال على هالل بين عرب فزح بعد

 من أول ،العريقة األسرة هذه له تنسب الذي مرزوق ويعترب .شأن هلم وكان السياسة غمار منهم البعض

                                                           

 .33 ص - 4ج -م1115 :1ط -اإلسالمي الغرب دار -بريوت  -لبنان -احملروسة اجلزائر يف والثقافة الفكر المأع- بوعزيزىي حي 1 
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 وفالحا ،عابدا صاحلا وكان ،املرابطني سيطرة خالل وذلك القريوان من إليها هاجر أن بعد ،بتلمسان استقر

 1.األرض خدمة يف منواله على أوالده وصار ،ادب  بالع   استقر أن بعد امتلكها رضأ صاحب

: وحفيده ،2والرئيس واجلد اخلطيب مرزوق ابن الثالث حممد: خاصة بصورة لعائلةا هذه يف اشتهر وقد      

 كتبةامل وزودا العلماء من أجياال وكونا ،والثقافة العلم يف الذروة بلغا اللذان ،احلفيد مرزوق ابن الرابع حممد

 مرزوق ابن خلف وقد .اإلسالمية العلوم فروع خمتلف يف العلمية الكتب من كبري بعدد اإلسالمية العربية

 أمحد وراءه هذا وخلف ،الكفيف بلقب اشتهر الذي فهو حممد أما ،وحفصة حممد: وبنتا ولدا احلفيد

 هذه سلك يف حلقة آخر وكان ،حممد خلفت فقد حفصة البنتو  .احلفيد حبفيد امللقب وهو الثالث

 3.واجلزائر تلمسان هبم تفخر الذين األجالء املرزوقيني العلماء من السلسلة

 يلحظ بوضوح، أنه حتد ر من بيت جمد وعلم. -رمحه اهلل-الناظر يف أصول أسرة ابن مرزوق احلفيد   

 

 

 

 

                                                           

 .32-33ص -4ج-احملروسة اجلزائر يف والثقافة الفكر أعالم- بوعزيزىي حيينظر:  1 
 من احلفيد مرزوق ابن جد وهو ،هـ 410 سنة ولد ،الفقيه احملدث ،الدين ، مشسأمحد بن حممد اهلل عبد أبو: الخطيب مرزوق ابن 2

 شرح: مؤلفاته من، و القسنطيين اخلطيب ابنو  الشاطيب إسحاق أبوو  فرحون ابن: تالميذه منو  ،راشد ابنو  املنري ابنو  عساكر ابن: شيوخه
 -خملوف مدحم: ينظر. هـ421 تويف، يكمل ومل فىاملصط حبقوق التعريف يف الشفا شرحو  الصغرى األحكام شرحو  احلديث يف العمدة
 .321-320 ص - 1ج - النور شجرة

 .31ص - 4ج -املرجع السابق: ينظر 3



30 
 

  وميالده نسبه :الثاني الفرع

 (الثاينحممد ) بن (األول)أمحد  بن( الثالث) حممد بن( ثاينال) أمحد بن( الرابع) حممد اهلل عبد أبو هو     

 121 -11 اإلثنني ليلة بتلمسان ولد ،احلفيد بلقب اشتهر الذي ،مرزوق بن بكر أيب بن( األول) دحمم بن

 2.م1122 ديسمرب 17 ،هـ722 األول ربيع

 بنت عائشة أمي حدثتين" :لهقو  مرزوق ابن اإلمام عن البستان كتابه يف 3مرمي ابن اإلمام ذكر وقد      

 ااختارهت أدعية يف جمموعا ألفت ،الصاحلات من وكانت ،4املديوين احلسن بن أمحد القاضي العامل الفقيه

 فأشرفت شديد مرض أصابين أنه ،الفن لكتب مطالعتها كثرة من كتسبتهاا  ،الرؤيا تفسري يف قوة هلا وكانت

 فدخل ،األمر ولأ الفضل أبا مسوين وكانوا ،نادرا إال ولد هلما يشيع ال أنه وأيب شأهنا ومن ،اهلالك على منه

  ،الفضل أبا تسموه ال لكم أقل أمل :وقال غضب ،يب بلغ وما مرضي رأى فلما ،املذكور أمحد أبوها عليها

                                                           
 :قالوا والباقون ،والسخاوي ،الزركشي: منهم، األول ربيع من 13 بعضهم فقال، بالضبط ميالده يوم حتديد يف لماءالع اختلف :مالحظة 1

  .القلصادي( ،مرمي ابن :)أمثال األول ربيع 12

-دط - احلياة دار -تبريو  -لبنان -التاسع القرن ألهل الالمع الضوء -السخاوي الرمحن عبد بن حممد :احلفيد مرزوق ابن ترمجة ينظر  2
: 1ط -دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان -ت: مرمي قاسم طويل ويوسف علي طويل -نفح الطيب -. واملق ري50 ص -4ج

 بن حممدو  .بعدها وما 312 ص -1ج -الزكية النور شجرة -لوفخم حممد بن حممدو  وما بعدها. 312ص -4ج -م1115ه/1215
:  4ط -الفكر دار -دمشق -سوريا -العمري اهلل عبد حسني: ت -السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر -شوكاينال علي

 املطبوعات ديوان -راجلزائ -بتلمسان والعلماء األولياء ذكر يف البستان -مرمي ابن حممد بن حممدو . 131 ص -م4010 /ه1231
 -وفكره حياته احلفيد مرزوق ابن -الصويين حسنو .331 ص -5ج -ألعالما -الزركلي الدين خريو   .414 ص -ط.د - اجلامعية
  . وما بعدها 45 ص -م4001: ط.د -الزيتون سجلماسة مطبعة -مكناس -املغربية اململكة

 ،بتلمسان والعلماء األولياء ذكر يف البستان: مؤلفاته من، مؤرخ عامل، بتلمسان دول ،مساينالتل حممد بن حممد اهلل عبد أبو :مريم ابن 3
 . 11ص -4ج -األعالم -الزركلي. هـ1102 بعد تويف، التوحيد أهل دةعقي عن والتعقيد اللبس كشفو 

 القزويين واجلالل حيان أبا ولقي، الزبري ابن جعفر أبو  أجازه ،الفقيه احملدث ،ألمه مرزوق ابن احلفيد جد ،احلسن بن أمحد :المديوني 4
 احلميد عبد: تقدمي -الديباج بتطريز اإلبتهاج نيل -التنبكيت: ينظر .هـ412 سنة تويف معمرا وكان ،األكابر من واحد وغري اإلمام وابين
 .105ص -1ط - إلسالميةا الدعوة كلية منشورات -طرابلس  -ليبيا  -اهلرامة اهلل عبد
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 به فعلت إال بغريه يناديه أحدا أمسع ال ،حممدا مسوه ،الفضل أبا وهتسم حىت الفضل من له رأيتموه لذيا ما

  1".عنك اهلل ففرج حممدا مسيناك: أمي قالت ،باألدب يتوعد ،وفعلت

متيزا له عن غريه من علماء املرازقة. ويقصد باحلفيد أي حفيد ابن مرزوق  ،واشتهر ابن مرزوق التلمساين باحلفيد

 اجلد املشهور باخلطيب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .414 ص -بتلمسان والعلماء األولياء ذكر يف البستان -مرمي ابن1



32 
 

 .العلمية مرزوق ابن حياة :الثاني المطلب

مث تطورت إىل  ،عومة أظفاره مع أهل بيته العلماءزوق حياة علمية بدأت منذ نلقد عاش ابن مر      

شهود هلم لتنتهي به عاملا من كبار علماء املغرب اإلسالمي امل ،حالت وجمالسة للعلماء وطلب للعلمر 

 . بالباع الطويل يف العلم

  رحالتهو  العلمية نشأته :األول الفرع

 دراسة على اعتكف مث ،الكرمي القرآن حلفظ بدايته يف غتفر  ،والعلماء ملعلل حمبا احلفيد مرزوق ابن نشأ     

 األصول درس كما ،املذهب يف حجة صار كرب وملا فيه وضلع املالكي الفقه فدرس ،الشرعية العلوم

: وعمه والده على ودرس ،وأجازه جده على درس قد وكان ،والعروض والبيان النحوو  والتفسري واحلديث

 1.اثري ك شيئا علومال من ومجع

 إىل عاد مث وغريمها 2والقصار عرفة ابن الفقيه على ودرس تونس إىل فسافر ،العلم طلب يف رحلته لتبدأ     

 األجالء العلماء حلقات يف والتحصيل الدراسة على هناك ويعتكف فاس إىل بعدها الرحال ليشد ،تلمسان

 على العلم وأخذ بالقاهرة ونزل اإلسالمي املشرق إىل الرحال شد فاس ومن. املكودي زيد أيب الشيخ أمثال

 الفضل ذوي من مغريهو  3،العراقي احلافظ ،الغماري ،خلدون ابن: أمثال املشهورين علمائها من عدد

 البقاع إىل وجهته لتتغري ،تلمسان إىل راجعا قفل ،واملعارف ومبالعل جعبته مأل وعندما .العلمية واملكانة
                                                           

 .51ص -4ج-احملروسة اجلزائر يف والثقافة الفكر أعالم -بوعزيزىي حي: ينظر  1 
 كان وقد ،فتوح ابن :عنه أخذو  ،الشاطيب إسحاق أيب اإلمام عن أخذ  ،احملقق األستاذ، الغرناطي حممد بن أمحد جعفر أبو:  القصار 2 

  .113ص  -االبتهاج نيل -التنبكيت :ينظر. املوافقات تصنيفه حني املسائل ببعض يطالعه الشاطيب اإلمام
 .شيوخه عند ذكرتأيت ترمجتهم الحقا  3 
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 يف واجتمع ،هـ774 عام وذلك عرفة ابن التونسي الفقيه وأستاذه شيخه صحبة ،احلج فريضة ألداء املقدسة

 إىل عاد مث  1صديق، ابن لشيخا على البخاري صحيح وروى ،عنه وأخذ الدين هباء الدماميين بالشيخ مكة

 ،احلج فريضة وأدى أخرى مرة للمشرق سافر .والتأليف واإلرشاد والوعظ إلفتاءوا التدريس ليبدأ تلمسان

 علمية إجازات على وحصل حجر ابن اإلمام :منهم عليهم وتعلم درس العلم شيوخ من بعدد هناك والتقى

 مث مدة وبقي ريهموغ اخلشاب ابن القاسم أيبو  ،2 جزي ابن كمحمد مهاجرين أندلسيني علماء من كثرية

 العلوم يف بحربالت لشيوخوا العلماء وجماورة واللقاءات السفرات هذه له مسحت وقد  .تلمسان إىل عاد

 املتنوعة معارفلل الواسع واإلطالع ،املختلفة العلمية املسائل يف والتدقيق التحقيق وعلى ،املختلفة واملعارف

 وقد ،اخلطيب مرزوق ابن جده على يتفوق وكاد ،امليدان هذا يف له ساحل ال حبرا فغدا ،واللغوية الدينية

 3.املختلفة اإلسالمي الفقه مبذاهب وإحاطته شأنه وعلو فضله على عصره يف الناس أمجع

قد ارحتل إىل كثري من البالد اإلسالمية، وأخذ عن  -رمحه اهلل-وخالصة القول: أن  ابن مرزوق احلفيد   

 علمائها، وانتفع بشيوخها، مما كان له األثر العميق يف تبوئه مكانة عالية يف العلم.

 

 

 
                                                           

  .شيوخه عند ذكر الحقا تأيت ترمجتهم 1 
 ،األحوط أيب ابنو  رشيد ابنو  بريالز  ابن: شيوخه منو  ،هـ113 سنة ولد، احلافظاإلمام  ،الغرناطي أمحد بن مدحم القاسم أبو: جزي ابن 2
 تقريبو  الفقهية القواننيو  مسلم صحيح هتذيب يف املسلم وسيلة: مؤلفاته منو ، اخلزرجي إبراهيمو  اخلطيب الدين لسان: تالمذته منو 

  .301ص -1ج -النور شجرة -خملوف حممد: ينظر .هـ421 سنة شهيدا ماتو  ،األصول علم إىل الوصول

 .54-51 ص -احملروسة اجلزائر يف الثقافةو  الفكر أعالم -بوعزيز ىيحي: ينظر 3
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  شيوخه :الثاني الفرع

 الذين واحملدثني الفقهاء من الكثري لقاء له أتاحت واملشرق املغرب يف مرزوق ابن هبا قام اليت لرحالتا إن      

: 1السيوطي قال ،العلوم خمتلف يف املتبحرين علماءال من خنبة فيه اجتمع حيث العصر ذلك هبم يزخر كان

 البلقيين: علوم خبمسة ماءعل مخسة الثمامنائة رأس على تفرد الشاميني لبعض الفقهاء طبقات يف رأيت"

 ،" ...اخلامس أستحضر ومل ،باللغة القاموس صاحب الشريازي ،بالنحو والغماري ،باحلديث لعراقيوا ،بالفقه

 السيوطي نسيه والذي " والتحقيق العلوم جبمع ،عرفة ابن: فيقال اخلمسة على يزاد ": التنبكيت بابا أمحد وقال

 مرزوق ابن تفرد وقد ،مشاخيه علم كل من مجع قد ،مرزوق ابن ألن سيوطيال قول ذكر وقد ،2امللقن ابن هو

 : شيوخه مجلة ومن ،التصانيف بكثرة احلفيد

 سنة ولد ،النحوي ،الشريازي الفريوزبادي داجمل ،حممد بن يعقوب بن مدحم الطاهر أبو :بادياالفيروز  -

 ،العربية منه وأخذ مرزوق ابن زمهال ،احمليط القاموس صاحب هوو  ،هوغري  3ابن هشام على تعلم ،هـ747

 4.القاموس احمليط ،احلرام البلد إىل الغرام مهيج: مؤلفاته من ،هـ617 سنة تويف

                                                           
 ومن شيوخه: البلقيين واملناوي، ومن ،هـ221 سنة ولد، احلافظ ماماإل، الدين جالل ،حممد بن بكر أيب بن الرمحن عبد :لسيوطيا 1

 -2ج -لضوء الالمعا-السخاوي :ينظر .هـ111 سنة تويفو ، اجلاللني تفسريو  والنظائر األشباهو  حلديثا مصطلح يف األلفية: مؤلفاته
 . 301ص -3ج -األعالم -الزركليو  .15ص

 الثعاليب اإلمام مركز -العاصمة اجلزائر -وآخرون عشري جياليل: ت -خليل خمتصر شرح يف النبيل املنزع -احلفيد مرزوق بنا: ينظر 2
 .14-11 ص -1ج -ينظر: مقدمة الكتاب -م4014/ هـ1:1233ط -الرتاث ونشر ساتللدرا

ذ وأخ والده،أخذ عن  وكان أوحد زمانه يف حتقيق النحو، ،إمام يف اللغة ،حممد بن عبد اهلل بن يوسف املصري :ابن هشام 3
-د.ط -دار إحياء الرتاث العريب -بريوت -لبنان -شذرات الذهب -ابن العماد احلنبلي. : ابن حجر وابن مرزوق احلفيدعنه

 .311ص -1ج -د.ت

 .21-41 ص -10 ج -الالمع الضوء -السخاوي 4
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 منو  ،وغريه 1 اآلبلي عن أخذ ،هـ712 سنة ولد ،عرفة نب حممد بن حممد اهلل عبد أبو :عرفة ابن -

 ،اإلسالم أئمة أجالء من كثرية اعةمجو  حجر ابن احلافظو  احلفيد مرزوق ابنو  الغربين مهدي أبو: تالميذه

 2.هـ624 سنة وفاته كانتو  ،الكبري املختصر أو الفقهي ملختصرا: مؤلفاته منو 

 أعظم على درسو  اإلمام احملدث، ،هـ711 بالقاهرة ولد ،الكناين حممد بن علي بن أمحد :حجر ابن -

 وغريه احلفيد مرزوق ابن :تالميذه ومن ،والفريوزبادي العراقي واحلافظ قناملل وابن كالبلقيين عصره علماء

 الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدررو  البخاري صحيح شرح الباري فتح: منها كثرية مؤلفات لهو  ،كثري

  3.هـ614 سنة تويف.الصحابة متييز يف اإلصابةو 

املؤرخ  ،هـ714 بتونس ولد ،اإلشبيلي احلضرمي خلدون بن حممد بن الرمحن عبد زيد أبو :خلدون ابن -

 ،وغريهم ،الدماميين البدرو  احلفيد مرزوق ابن: عنه أخذ نومم ،اآلبلي والزم ،4العريب ابن على درس كبري،ال

 فجأة قاضيا مات .رشد ابن كتب من كثريا صخل كما ،للربدة شرح وله ،املشهور لتاريخا صاحب هوو 

 5.الصوفية مبقابر نودف سنة 72 عن ،هـ626 سنة

                                                           
 من، التنسي احلسن أبوو  غلبون ابن القاضي: شيوخه من، ـه121 سنة ولد ،الفقيه احملقق ،إبراهيم بن حممد اهلل عبد أبو: األبلي 1

 .311ص -1ج - النور شجرة - خملوف حممد: ينظر. هـ454 سنة بفاس تويف، الصباغ ابنو  خلدون ابن: تالميذه

 2ينظر: .ابن مرمي- البستان يف ذكر األولياء و العلماء بتلمسان- ص111- 401

: 4ط -للتوزيع التونسية الشركة -تونس -األجفان أبو حممد: ت -(الطالب متهيد) القلصادي رحلة -األندلسي القلصادي علي3
  .153 ص -م1125/ هـ1201

ه، من شيوخه: جعفر  212ولد سنة أبوبكر حممد بن عبد اهلل بن حممد األندلسي اإلشبيلي، القاضي احلافظ املتبحر، : العربي ابن 4
 الس ر اج وأبو حامد الغزايل وأبوبكر الشاشي، من تالميذه: أمحد بن خلف اإلشبيلي واحلسن بن علي القرطيب وحممد بن إبراهيم بن الفخار،

ه. ينظر: 523واحملصول يف األصول، تويف بفاس سنة  القرآن أحكامو  مالك موطأ شرح يف القبسو من مؤلفاته: عارضة األحوذي 
 -40ج -م1121ه/ 1201: 2ط -مؤسسة الرسالة -بريوت -لبنان -ت: شعيب األرنؤوط وغريه -سري أعالم النبالء-الذ هيب

 .111 ص -1 ج -النور شجرة  -خملوف حممدو وما بعدها.  114ص
: 1ط -الرسالة ؤسسةم -بريوت -لبنان -بطيخ عثمانو  األجفان أبو حممد: ت -السلف برجال اخللف تعريف -احلفناوي حممد5

 .443-441 ص -4ج -م1123/هـ1203
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 ذي يف ولد ،الدين مشس ،النحوي الغماري علي بن عمر بن مدحماهلل  عبد وأب :الغماري الشمس -

 ابن: عنه أخذ ،وحدث 1خليل الشيخ عن أخذو  حيان أيب عن والقراءات العربية أخذ ،هـ742 القعدة

  2.هـ624 سنة شعبان يف تويف ،احلفيد مرزوق

 ،بكر ابن القاضي عن أخذ ،بليغالفقيه املقرئ ال ،يوسف بن حممد بن مدحمالقاسم  أبو :الخشاب ابن -

 سنة وفاته كانت ،باإلجازة مرزوق ابن عنه أخذ ،كثري وغريهم السالم عبد وابن ،جزي ابن القاسم وأبو

  3.هـ772

 لاألصو  أخذ ،هـ742بتلمسان  الفقيه، ولداإلمام  ،العقباين حممد بن حممد بن سعيد :العقباني سعيد -

 القاسم ولدهو  احلفيد مرزوق ابنو  املصمودي العارف: عنه أخذ وقد ،السطي عن والفرائض ،األبلي عن

وتويف . الربهانية العقيدةو  األصلي احلاجب ابن خمتصر علىالربدة وشرح  وشرح احلوفية شرح ألف ،العقباين

 4 .هـ611

الراوية، احملدث  ،الدين برهان ،الشافعي الدمشقي ،صديق بن حممد بن إبراهيم إسحاق أبو :صديق ابن -

 احلفيد مرزوق ابن: منه ومسع ،كثري وآخرين والتقي احلجار من مسعو  ،أبيه صنعة وهي ،الرسام بابن رفويع

  6قرأ عليه ابن مرزوق صحيح البخاري ملا رحل إىل مكة. 5.هـ622 مبكة تويفو  ،ينوآخر 

                                                           
 يوسفو  هبرام: تالميذه منو ، املنويفو  احلاج ابن: شيوخه منو ، الفقيه احلافظ، الدين ضياء، املودة أبو اجلندي إسحاق بن :خليل 1

 وحفظه بشرحه واعتنوا جلهاتا لك من الطلبة عليه أقبل مشهور املذهب يف املختصر ،احلاجب ابن خمتصري شرح: مؤلفاته منو ، البساطي
 .344-341ص -1ج -النور شجرة - خملوف حممد: ينظر .هـ441وقيل: ، هـ411: وقيل، هـ414: فقيل وفاته يف اختلف، ودرسه

 .343-344ص -1ج -شجرة النور -وحممد خملوف  .213-214 ص -اإلبتهاج نيل -التنبكيت بابا أمحد: ينظر2

 .542 - 251 ص -نفسه املرجع :ينظر3

 .110-121 ص -الديباج بتطريز اإلبتهاج نيل -التنبكيت بابا أمحد: ينظر 4

 .122-124 ص  -1ج -الالمع الضوء  -السخاوي: ينظر5

 .54ص-4ج -أعالم الفكر والثقافة  -ينظر: حيىي بوعزيز 6 
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 ،فظ احملدثاإلمام احلا ،الدينزين  ،الشافعي احلسني الكردي بن الرحيم عبد الفضل أبو :العراقي الحافظ -

 ويف ،احلديث علوم يف األلفية: تصانيفه منو حجر  ابن احلافظو  احلفيد مرزوق ابن عنه هـ، أخذ741 ولد

  1.هـ622 سنة تويف ،وغريهم البيضاوي منهاج نظم ،القرآن غريب ويف ،النبوية السرية

 ،القاضي الرئيس ،املالكي الدماميين املخزومي القرشي ،اهلل عبد بن حممد بن اهلل بدع حممد أبو :الدماميني -

  3.هـ772 تويفو  ،احلفيد مرزوق وابن 2اإلمام ابن واحملب البقاعي عنه أخذومسع على جده البهاء، و 

اإلمام  ،الشافعي املصري األندلسي األنصاري السراج ،أمحد بن علي   نب عمر حفص أبو :الملقن ابن -

 الربهان عنه أخذز بن مجاعة وأبو احليان، و ومن شيوخه: التقي السبكي والع ،ه741سنة  ولداحملدث، 

 شرح ،املنهج شرح ،احلديث علوم يف املمتع: مؤلفاته ومن ،حجر ابن احلافظو  احلفيد مرزوق ابنو  احلليب

  4.هـ622 سنة تويف ،التنبيه

 أعالم عن أخذاإلمام الفقيه الزاهد،  ،التلمساين املصمودي حممد بن براهيمإ إسحاق أبو :المصمودي -

 مرزوق ابن تلميذه به فعر   ،كثرة يعدون ال من عنه وأخذ ،العقباين وسعيد التلمساين والشريف األبلي: كثر

 سنة تويف ،صاعد ابن به عرف كما ،به النفع وحصل ،أشياخي من وهو: قال خاص جزء يف احلفيد

  5.هـ621

 
                                                           

 .141 ص -2ج -الالمع الضوء  -السخاوي: ينظر 1

 القلصاديو  التنسي احلافظ: تالميذه منو ، وغريه العقباين سعيد: شيوخه اإلمام احلافظ، ومن ،مإبراهي بن حممد اهلل عبد أبو :اإلمام ابن 2
 -النور شجرة -خملوف حممد: ينظر. هـ225 سنة تويف، التفتازاين حواشي شرحو  املختصر شرح: مؤلفاته منو  ،الكفيف مرزوق ابنو 

 .314ص -1ج

 .53 ص -5ج -السابق املرجع: ينظر3

 .وما بعدها 100 ص -1ج -الضوء الالمع -يالسخاو : ينظر 4

 .351 ص -1ج --شجرة النور الزكية -ينظر: حممد خملوف5
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العالمة  ،التلمساين بالشريف املعروف ،احلسيين الشريف أمحد بن حممداهلل  أبوعبد التلمساني: الشريف -

 عنه أخذ كما ،1السطيو  التميمي والقاضي ،به وانتفع األبلي عن أخذ ،هـ712 سنة ولد اإلمام األصويل،

وصول إىل مفتاح ال :منها مؤلفات لهو  ،احلفيد مرزوق ابنو  خلدون ابنو  2زمرك ابنو  الشاطيب: منهم غفري جم

 3.هـ771 يف تويفو  ،بناء الفروع على األصول

 عليه العلماء وثناء العلمية مرزوق ابن مكانة :الثالث الفرع

 أو شيخه كان سواء ،العاطر بالثناء عليه ويثين إال عامل له يرتجم ال أو أحد اإلمام هذا عن يتكلم ال     

 : عنه تكلموا من مجلة ومن ،قرينه أو تلميذه

 ،حممد البين وأجاز ،نظمي ومن البخاري شرح من قطعة ينع وأخذ منه ومسعت مين مسع) :قال :حجر ابن -

 وحسن والفتوى بالعربية معرفة الرجل نعم: أيضا وأضاف ،متواضعا عفيفا نزها وكان ،بالقاهرة اإلقامة يطل ومل

 4.(..والوقار واخللق اخلط

 

                                                           
 تعليق :ؤلفاتهم من، و العقباينو  عرفة ابن: عنه أخذو ، الطنجي احلسن أبو: شيوخه منو ، الفرضي العالمة، سليمان بن حممد :السطي 1

 - 202 ص -االبتهاج نيل -التنبكيت: ينظر. هـ450 أو سنة هـ421 سنة اغريق تويف، احلوفية على جليل شرحو  املدونة على صغري
210. 

 القاضيو  يالبري  الفخار ابنو  ابن مرزوق اجلد عن أخذ ،هـ433بغرناطة سنة  ولد، الصرحيي يوسف بن حممد اهلل عبد : أبوزمرك ابن 2
-شجرة النور الزكية -أمحد خملوف: ينظره. 415عد سنة . وله شعر جيد نقل الكثري منه يف نفح الطيب وأزهار الرياض، قتل باحلسين

 .220 - 242 ص  -السابق املرجع. و 333ص -1ج

 .334 ص -1ج -شجرة النور الزكية -حممد خملوف: ينظر 3

 .50 ص - 4ج -الالمع الضوء -السخاوي: ينظر4
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 فهو ،فيدباحل الشهري مرزوق بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدنيا عامل وأما": يقول فإنه  :1المقري أحمد -

 يف2 "الصاحل التقي ،املصنف املطلع ،النظار الكبري احملقق العالمة ،احلافظ احلجة ،املشهور اإلمام البحر

 .العلمية ومكانته فضائله بيان يف يطول وصف

 الكبري العالمة اإلمام الفقيه الشيخ والتقدمي بالذكر وأوالهم": شيخه ترمجة يف القلصادي يقول :القلصادي -

 كنف حل ،عنه اهلل رضي العجيسي مرزوق بن دأمح بن حممد اهلل عبد أبو سيدي وبركتنا شيخنا الشهري

 وغرب وأورق فأمثر ،أزهرا العلم من وقطف ،سهرا يايلالل قطع ،الفضالء اجللة يف قدره وجل ،ماءوالعل العلم

 يف ومسا ،مطلعه ملغربا ألن ،هالال األبصار إىل طلع أن إىل ،واستغرق العلم فنون يف توغل حىت ،وشرق

 ،األكابر الشيوخ لقي ،إلقائه من سهلأو  ،لقائه من أحسن ترى أن عليك فال ،وموقعه موضعه النفوس

 :القائل در وهلل ،احملابر وأفواه األقالم وألسنة الكتب بطون من متعرفا محده وبقي

 النجائــب ذاتالواخ إليه تساق            موطن أفضل الغرب أرض إن أال               

 الكواكب إليه شوقا حركت لما           فضيلة كل الغرب في يكن لم ولو               

 ءةوقرا صالة من ،هنارا ليال بالطاعات معمورة كلها أوقاته وكانت ،واآلخرة الدنيا رجال من عنه اهلل رضي كان

 تكشف عناية بالعلم له وكان ،مشهودة وأوقات معلومة أوراد له توكان ،وتصنيف وفتيا علم وتدريس قرآن

 1."النزاهة تكسب الرواية ونباهة تعضدها ودراية ،عمايةال هبا

                                                           
احملقق، من شيوخه: عمه سعيد املقري والقصار  ثاحلافظ احملدالتلمساين الفاسي، شهاب الدين،  حممد بن أمحدأبو العباس  :المقري 1

وأمحد بابا، ومن تالميذه: عيسى الثعاليب وعبد القادر الفاسي، ومن مؤلفاته: نفح الطيب وأزهار الرياض والنفحات العنربية وحاشية على 
 . 231-232ص  -1ج -شجرة النور -هـ ينظر: حممد خملوف1021خمتصر خليل، وتويف مبصر سنة 

 .51-55  ص -احملروسة اجلزائر يف والثقافة الفكر أعالم -بوعزيز ىيحي: ينظر  2
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 اإلمام": يقول إذ ،مس صفحاتاخل جاوز طويل بوصف انالبست كتابه يف مرمي ابن وصفه وقد :مريم ابن -

 الربكة الورع الزاهد الصاحل التقي صنفامل النظار املطالع الثبت الثقة الكبري احملقق احلافظ احلجة العالمة املشهور

 املقرئ األستاذ الراوية املسند احلافظ احملدث املفسر األصويل الفقيه األبرع اجملتهد القدوة النبيه الشيخ هلل اخلاشي

 عن دفعت طاملال له وقال ،عينا به ألقر القاسم ابن رآه لو ،...الصويف العروضي البياين اللغوي النحوي اجملود

 هلم له لقال رشد ابن احلافظ أو ،يباري معه الذي أقرانه من أنه لملع 2املازري رآه أو ،وشينا عيبا ذهبامل

 3" ...مقررة قواعد منه الستفاد القرايف أو ،التبصرة حماسن منه ألبصر اللخمي أو ،الرشد ياحافظ

 ،كثريا عنه وأخذت هبا فأقام ،زوقمر  ابن اهلل عبد أبو شيخنا نسبتو  علينا وقدم": شيخه يف يقول :الثعالبي -

 منزله يف عليه قرأهتا ،النووي أربعينيات عليه وختمت ،القلشاين حفص ابن صاحبنا بقراءة املوطأ مجيع ومسعت

 إىل يبكي وهو أقرأ أزل فلم ،البكاء يف أخذ مث واخلضوع اخلشوع يعلوه حديثا عليه قرأت كلما فكان تفهم قراءة

 من فضله على الناس وأمجع ،اهلل ذكر رؤوا إذا الذين اهلل اءأولي من وكان ،تعاىل هللا رمحه  الكتاب ختمت أن

 قلوب يف حبه عاىلت اهلل وجعل ،اجملالس طرز ذكره وكان و البالد يف فضله واشتهر املصرية الديار إىل املغرب

 واإلنصاف التواضع يف وكان ،عنه حيكى ما إىل متشوقة والنفوس إال جملس يف يذكر فال ،واخلاصة العامة

 .4"...وقته يف ذلك يف نظريا له أعلم ال ،النهاية وفوق الغاية يف باحلق افواإلشر 

 
                                                                                                                                                                                                 

 .14-11 ص -القلصادي رحلة -القلصادي 1

 عبدو  اللخمي احلسن أبو: شيوخه منو ، مالك مذهب مشهور بغري يفت مل ،احلافظ اإلمام ،علي بن حممد اهلل عبد بوأ: المازري 2
 برهان من احملصول إيضاحو  التلقني شرح: مؤلفاته منو  ،تومرت بن اهلل عبد أبوو  الفرس بناو  الربجيين: تالمذته منو  ،الصائغ احلميد

 .122-121ص -1ج -النور شجرة -خملوف حممد: ينظر. هـ531 ماتو ، ممسل صحيح شرح يف واملعلم اإلجتهادو  ااألصول
 .403 -401 ص -بتلمسان والعلماء األولياء ذكر يف البستان -مرمي ابن: ينظر 3

  4 ينظر املرجع نفسه- ص403-401.



41 
 

 ووفاته العلمية آثارهو  تالميذه :الثالث المبحث

وكذلك العلماء  ،زل من السماء يرتك أثره يف األرضفاملطر حني ين ،البد لكل عامل من يرتك أثرا يدل عليه    

 : فمؤلفاهتم آثار وتالميذهم آثار.وآثارهم خري دليل عليهم ،االهتداءن يريد فهم النجوم مل

 .تالمذته :األول المطلب

 يصري حىت ،ويستقبله يأخذه تعلموامل عنده الذي العلم خيرج فالعامل ،ومتعلم عامل من فالبد العلم يبقى حىت   

 ،العلم درجات يف فارتقى ،متعلما كان عاملا يصري أن قبل ملالعا وكذلك ،واالجتهاد اجلهد بعد عاملا األخري

 كثر طلبة عليه اجتمع فقد ،اهلل رمحه احلفيد مرزوق ابن ناله الذي وهذا ،والشرف الرياسة كرسي على وتربع

 : منهم بعضا نذكر ،واألئمة والقضاة لعلماءا منهم وكان ،وتالميذ

 عن أخذ ،احملقق لعالمةا اإلمام ،العباس بابن راشته ،التلمساين العبادي اهلل عبد أبو :العباس بن محمد -

 والسنوسيالكفيف  مرزوق ابن: منهم مجاعة وعنه ،العقباين الفضل وأبو احلفيد مرزوق ابن: منهم أئمة

 1.هـ671ذي احلجة  يف تويف ،الوثقى والعروة ،اخلوجني ومجل األفعال المية على شرح له ،والونشريسي  

 األعالم إمام ،اإلمام الشيخ ،بالكفيف املعروف مرزوق بن أمحد نب حممد بن حممد :الكفيف مرزوق ابن -

  2عقاب وابن الثعاليب الرمحن عبد عن أيضا وأخذ ،وأجازه عنده وتفقه والده عن أخذ ،اخلطباء وفخر

                                                           
 .324- 321 ص -1ج -النور شجرة -خملوف حممد: ينظر1

 ابنو  القلصادي: تالميذه منو  ، العقباين سعيدو  عرفة ابن: عن أخذ، اجلماعة قاضي، التونسي إبراهيم بن حممد اهلل بدأبوع:  عقاب ابن 2
 . 352ص -1ج -املرجع نفسه: ينظر. هـ251 سنة تويف، القلصادي عليها أثىن أجوبة له ،الكفيف مرزوق
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 1.هـ721 سنة تويفوالونشريسي،  السنوسي: عنه وأخذ ،وأجازوه العباس وابن

 ،هـ762 سنة ولد ،اجلزائري الثعاليب زيد أبو ،خملوف بن حممد بن لرمحنا عبد :الثعالبي الرحمن عبد -

 له ،2زروق والشيخ يليغامل وحممد والسنوسي الكفيف مرزوق ابن :عنه وأخذ ،ومجاعة الغربيين ،وأجازه

هر اجلواو  الفوائد جامعو  السالك إرشادو  احلاجب ابن شرحو  الفائق الدرو  املضيئة األنوار: منها عديدة مؤلفات

 3.هـ672- هـ671 سنة تويفالقرآن احلسان يف تفسري 

 حممد ،قبلها أو هـ611 سنة ولد ،احلسن أبو ،البسطي القرشي حممد بن حممد بن يعل :القلصادي -

 غنية: منها مؤلفات وله وغريه، ،السنوسي: عنه أخذ ،حجر ابن احلافظو  زاغو بن أمحدو  التلمساين الشريف

 الرسالة شرحو  مالك اإلمام مذهب إىل املسالك رفأشو  يف احلساب جللبابا كشف شرح يف األلباب ذوي

 4.هـ671سنة احلجة ذي يف تويف ،لسنيةا األنوار شرحو  إسياغوجي األجرومية وشرح شرحو 

 اليماين أمحد الشهاب عن أخذ ،هـ777 ولد ،احلنفي القاهري االقصرائي زكريا أبو: محمد بن ىييح -

 5.هـ662 يوم تويف ،مرزوق ابن احلفيدو 

 

                                                           
 .324ص -1ج -شجرة النور الزكية -حممد خملوف: ينظر1

 بلغ حىت والديه وفاة بعد البنني أم الفقيهة جدته عند ترىب ،هـ221سنة  ولد، الفقيه العامل اإلمام، الفاسي أمحد بن محدأ: زروق 2
 ،خليل خمتصر شرح: مؤلفاته منو ، وغريهم القسنطيين الزينو  احلطاب حممد: تالميذه منو ، املشدايلو  التازيو  الثعاليب :شيوخه من، العاشرة

 .132-130 ص -االبتهاج نيل -بكيتالتن: ينظر .هـ211 بطربلس تويف ،الوغليسية شرحو  الرسالة على شرحو 

 .324 ص -1ج -السابق املرجع: ينظر3

 .54-30 ص -القلصادي رحلة -القلصادي علي : ينظر 4

 .423-420 ص -10ج -الضوء الالمع -يالسخاو  5
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 ابن العز: شيوخه من بالقاهرة، هـ 761 سنة ولد ،الشافعي القاهري الطنويب حممد بوأ :سليمان بن عيسى -

 1.هـ621 عام تويف ،البلقيينو  مجاعة

 احلفيد مرزوق وابناملصمودي  إبراهيم عن أخذ ،العامل الفقيه ،أبركان علي أبو :مخلوف بن الحسن -

 2.هـ617 شوال يف تويف ،السنوسيو  التنسي اهلل عبد وأب: عنه وأخذ ،وغريمها

 وقاسم احلفيد مرزوق ابن: عن أخذ ،املتقن العامل اإلمام ،التلمساين حممد بن أمحد العباس أبو :زكري بنا -

 شرح الطالب بغية: مؤلفاته منو  ،احلفيد حفيد مرزوق ابنو  زروق الشيخ: عنه وأخذ ،زاغو وابن العقباين

  3.هـ677 سنة تويف ،الكالم علم يف كربى منظومةو  اجباحل ابن عقيدة

 احلفيد مرزوق ابن عن أخذ ،الفقيه اجلليل اإلمام اجلليل، عبد بن اهلل عبد وأب :التلمساني التنسي محمد -

 والعقيان الدرر نظم: منها مؤلفات له السبط، مرزوق ابنو  صعد ابن عنه وأخذ ،العقباين قاسمو  اإلمام ابنو 

 4.هـ 677تويف ،األرواح راحو  زيان لآ دولة يف

 سنة ولد ،الفاضل الذكي العمدةو  ،اإلمام الفقيه بن حيىي، حممد بن حممد اهلل عبد أبو المخلطة: ابن -

 5.هـ616 سنة تويف حممد، ابنه عنه أخذ كما ،احلفيد مرزوق وابن ،البساطي: عن أخذ ،هـ772

                                                           
  .152-153 ص  -1ج -الضوء الالمع -السخاوي: ينظر  1

 .341 ص -1ج -النور شجرة -خملوف حممد بن حممد: ينظر 2

  .321 ص -1ج -املرجع نفسه: ينظر 3

 .421 – 422 ص -البستان -مرمي ابنو  .325 ص -1ج -نفسه املرجع: ينظر 4

 .311 ص -1ج -النور شجرة -وفخمل حممد بن حممد: ينظر  5
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 ابن احلفيد عن أخذ ،احملقق اإلمام اجلماعة قاضي ،حيىي أيب بن أمحد جعفر أبو :التلمساني الشريف -

 ،باملاء رجل عليه يدخل مث الصالة يف أحدهم يدخل تيممامل مسألة يف وحبث مراجعة بينهما توقعو  ،مرزوق

 1.هـ671 تويف ،املعيار يف الونشريسي كالمهما ونقل

 احلفيد مرزوق ابن عن أخذ ،العمدة يالقاض العالمة اإلمام ،يليغموسى امل بن ىيحي زكريا أبو :المازوني -

هبا فتاوى املتأخرين من علماء تونس وجباية وتلمسان  2ورةاملشه النوازل ألف ،زاغو وابن باينالعق وقاسم

  3.هـ 661سنة  بتلمسان تويف ،واجلزائر وغريهم

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 325ص  -1ج -شجرة النور الزكية -حممد خملوفينظر:   1
اف اجلزائرية، يف الذكرى قام بتحقيق جزء منها الدكتور ماحي قندوز يف أطروحته للدكتوراه، وقد صدرت عن وزارة الشؤون الدينية واألوق 4

  اخلمسني الستقالل اجلزائر، يف جزئني، طبعة دار اإلمام مالك، اجلزائر العاصمة.
  .323 ص -1ج -: املرجع السابقينظر 3
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 ووفاته العلمية مرزوق ابن آثار :الثاني المطلب

  قمرزو  ابن مؤلفات :األول الفرع

 حتكي ،ومؤلفات كتبا ليجد ،الطلب باب طرق طالب كل هبا ستأنسي ومعامل ،بعده تبقى آثار عامل لكل إن

 ومن ،العديدة العلوم يف ،املفيدة صنفاتامل صاحب مرزوق ابن وهذا ،علمه سعت وتبني ،العامل ذاك منهج

 : بينها

  :التامة التآليف -

 ،اخلزرجية خرب استخراج يف رزوقيةامل املفاتيح: السخاوي وعند ،1 زرجيةاخل رموز استخراج يف املرزوقية املفاتيح* 

 .للخزرجي والقافية العروض علمي يف الرامزة: املعروفة للقصيدة شرح وهو

 2 .االسم بنفس والسخاوي مرمي ابن ذكره ،البخاري مكررات يف الدراري أنواع* 

 حلية أول يف حديث عن فيه تكلم ،البدالء شأن يف ألفه تأليف ،املتقني اهلل أولياء حديث شرح نياليق نور* 

 السخاوي ذكره وهكذا والبدالء والنجباء كالنقباء املقامات رجال عن 3نعيم أيب

 .هكذا مرمي ابن ذكره ،احلكماء طريقة على اإلخالص سورة تفسري* 

                                                           
 .411 ص -مؤلفاته سرد عندما االسم هبذا ،البستان كتابه يف  مرمي ابن ذكرها 1

 .50ص-4الضوء الالمع  جو  411ص-البستان  -ابن مرمي 2 
 والرواة احملدثني طبقاتو  األولياء حلية: مؤلفاته منو ، هـ331 سنة بأصبهان ولد، الثقة اإلمام احلافظ، أمحد بن اهلل عبد بن أمحد: بونعيمأ3

 -دار صادر -بريوت -لبنان -ت: إحسان عباس -وفيات األعيان -ابن خل كان :ينظر .هـ230 سنة بأصبهان تويف ،وتاريخ أصبهان
 .154ص -1ج -األعالم -لزركليوا .11ص -1ج -م1112ه/1212 -د.ط
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 .بيت كل يف فنون سبعة ضَمنه ،فاءاالستي غاية فيه استوىف ،الربدة قصيدة شرح يف املودة صدق إظهار* 

 .واإلعراب البيان من فيها ملا ستيعاباال: مساه هلاتصر خم وشرح للربدة أوسط شرح* 

 يف مسائل عن أجوبة وهي ،قفصة عامل حمادثة يف السخاوي ندع الفرصة وانتهاز ،مرمي ابن عند الفرصة غتناما* 

 .عنها فأجاب 1ةعقيب بن ىيحي أيب العالمة قفصة عامل من علي وردت العلم فنون

 يف القرطاسية الذخائر: فقال السخاوي أما ،مرمي ابن ذكر كما الشقراطيسية رحش يف القرطاسية املفاتيح* 

 .ةالشقراطيسي شرح

 ابن فوائد استمطار إىل واملعراج ،البستان يف رودت كما 2 السراج ابن األستاذ فوائد ستمطارا يف املعراج* 

 .ومنطقية حنوية مسائل عن الغرناطي السراج ابن اإلمام فيه أجاب ونصف كراس يف ،الالمع ءالضو  يف السراج

 وبلديه عصريه على الرد يف ألفه ،كراريس سبعة يف ،الناقص الكامل رتبة مدعي على لردا يف اخلالص النصح* 

 .مرزوق ابن وخالفه ،صنيعهم العقباين صدق ملا الصوفية الفقراء مسألة يف فتاوه يف العقباين القاسم اإلمام

 .(مسيل مجع اخلليج )مسايل لالمعا الضوء ويف اخلليج مسائل يف البهيج الروض* 

 اجلمل وكتاب ،األمل منتهى :السخاوي عند وهو ،مرمي ابن قال كما اجلمل كتاب شرح يف األمل هناية* 

 .للخوجني

                                                           
 جبزء عنها أجابه احلفيد مرزوق البن كتبها أسئلة لهو  ،الغربيينو  عرفة بنا عن أخذ ،العامل الفقيه ،القفصي عقيبة بن حييي أبو :عقيبة بنا 1

 .352ص -1ج -النور شجرة -خملوف حممد: ينظر .قفصة عامل حمادثة يف الفرصة امتناغ :مساه

، النبات يف كتاب له، هـ153 سنة ولد غرناطة هلأ من، والطب بالنبات عامل، األنصاري اهلل عبد بن إبراهيم بن حممد :السراج ابن2
 .414ص -5ج -األعالم -الزركلي. هـ433 سنة تويف، غرناطة فضائل يف وآخر
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 .التقليد ظلمة من املخرجة التوحيد أهل عقيدة* 

 .املعجزات اللةد وجه يف البينات تاآليا* 

 .(الروم ورق) :السخاوي وعند ،هكذا مرمي ابن ذكرها ،الروم( )كاغد طهارة يف املعلوم الواضح الدليل* 

 .1التونسي النور عبد البن الفتاوي يف احلاوي خمتصر* 

 :مكتملةال غير المؤلفات -

 .البخاري صحيح ،الصحيح اجلامع شرح يف الفسيح رحبوال الرجيح والسعي الربيح املتجر* 

 فرينس يف آخره إىل األقضية ومن جملدين يف الطهارة كتاب منه شرح ،خليل خمتصر شرح يف النبيل املنزع* 

  .(ببحثنا املعين الكتاب وهو)

 .التهذيب شرح يف اللبيب أمل منتهىو  األديب روضة: السخاوي مساهو  ،التذهيب شرح يف األريب روضة* 

 على وقفت جملد: مرمي ابن يقول ،املوصول أو اإلشارة سما إىل انتهى ،مالك ابن ألفية على املسالك يضاحإ* 

 .وأخواهتا كان باب إىل شرحها واهدش شرح يف وجملد أوله

ه لعل  السبب يف عدم إمتام هذه الكتب بعد ميكن القول، أن   -رمحه اهلل-وبعد تتبع حياة ابن مرزوق احلفيد     

والناظر يف أمساء من درس عند ابن العلماء وإلقاء الدروس العلمية،  أن بدأ تصنيفها، هو عنايته بتكوين

                                                           
 اختصار: مؤلفاته منو ، برطلة ابنو  زيتون ابن القاضي عن أخذ، قيهالف اإلمام ،حممد بن حممد اهلل عبد أبو: التونسي النور عبد ابن1

 - خملوف حممد :ينظر. هـ441 سنةحي ا  كان،  (الفتاوي يف احلاوي) سهل ابن مأحكا طريقة على تاوىف مجعو  ،اخلطيب ابن تفسري
 .411 ص-1ج - النور شجرة
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اعة الرجال نمرزوق احلفيد من أهل العلم من أمثال: الثعاليب واملازوين، يدرك أن ه جنح بشكل كبري يف ص

 العلماء.

  فتاويه :الثاني الفرع

 ومواعظ ،بليغة ودروس جيبةع خطب له كانت فقد ،دهره وفريد عصره وحيد احلفيد زوقمر  ابن كان لقد   

  .مرمي وابن القلصادي: أمثال عنه ورووا ورأوه عاصروه الذين العلم أهل من واحد غري ذكر كما ،جليلة

 املازوين نقل ،وحضرا بدوا ،وغربا شرقا الركبان هبا سارت فقد املتنوعة املسائل يف وفتاويه أجوبته أما    

 .يهماكتاب يف وافرة مجلة منها والونشريسي

 ،الفتاوي يف احلاوي خمتصر فهذا ،ألقاها اليت الفتاوى كتب بعض أرسله أو خلصه أو ألفه مما كان وقد   

 ومسألة ،املعراج وكتاب ،اخلليج مسائل يف البهيج والروض ،العقباين قاسم على رد ملا اخلالص والنصح

 .الروم غدطهارة كا يف املعلوم الواضح الدليل: كتابه يف الروم ورق استعمال

 من إليه يذهب ما مؤيدا ،املسائل حترير يف النفس وطول ،والتفصيل سطببال اهلل رمحه فتاواه متيزت وقد    

 ،املتقدمني املالكي املذهب علماء ونقول نصوص إيراد مع ،النبوية السنة ونصوص القرآن من باألدلة آراء

 1.الفقه لأصو  علم يف حتكمه على يدل ،قوي علمي بأسلوب ومناقشتها

وفتاويه، أن  أكثرها ال يزال خمطوطا  -رمحه اهلل-ومما حيسن التنبيه عليه بعد ذكر مؤلفات ابن مرزوق احلفيد     

 إىل حتقيق احملققني من طلبة العلم، وهي جديرة باهتمام الباحثني.  حباجة

                                                           

 .114ص -1ج -ينظر: مقدمة الكتاب -النبيل املنزع -احلفيد مرزوق ابن 1 
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  وفاته :الثالث الفرع

 يوم مساء ،بتلمسان احلفيد مرزوق ابن تويفتصنيف، بعد حياة حافلة بطلب العلم، والرحلة، والتدريس، وال 

، ودفن اجلمعة صالة بعد األعظم باجلامع عليه وصلي ،م1217 جانفي12 - هـ624 شعبان 12اخلميس 

، وكانت جنازة عظيمة البلد أعالم وكبار العلماء جنازته يف سار وقد ،بالروضة املعروفة هناك غريب املسجد

 1.فيها حاضرا وكان  رحلته يف اديلصالق ذلك ذكر كما ،مشهودة

  رمحه اهلل رمحة واسعة وأسكنه جنته. وكانت وفاته خسارة كربى للعلم والعلماء،

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اجلزائر يف والثقافة الفكر أعالم -زيزبوع ىيحيو  .414 ص -بستانال -مرمي ناب. و 12-14ص -رحلة القلصادي -القلصادي : ينظر 1

 .51 ص -احملروسة
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 الثاني: الفصل

 " النبيل المنزع"  لكتاب توصيفية دراسة
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 .ومصادره توثيقه :األول المبحث
 ويشتمل املبحث على ثالثة مطالب: 

 الكتاب ونسبته لصاحبه. املطلب األول: توثيق

 املطلب الثاين: مصادر الكتاب.

 املطلب الثالث: أسباب تأليف الكتاب.

 

 لصاحبه ونسبته الكتاب توثيق :األول المطلب
 خليل خمتصر شرح عنوان حول احلفيد مرزوق ابن اإلمام ملؤلفات والذاكرين الناقلني بني خالف يرد مل        

 الضوء يف 2والسخاوي 1لبستانا يف مرمي ابن االسم هبذا ذكره ،خليل خمتصر شرح لالنبي باملنزع: املوسوم

 ورد تونسية خمطوطة يف الإ ،لصاحبه منسوبا خليل خمتصر بشرح بتسميته بعضهم اكتفى وقد ،الالمع

 3.األخرى واملخطوطات بالنسخ مقارنة يسري فيها اخلطأ نسخة وهي اجلليل باملنزع: العنوان

   

 

 

                                                           

  1 ابن مرمي- البستان- ص411.  
  2السخاوي- الضوء الالمع- ج4- ص51. 

 . 142 ص -1ج-ينظر: مقدمة الكتاب -نزع النبيلامل -احلفيد مرزوق ابن 3
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 لصحابه الكتاب نسب حيث 1الونشريسي ذكره ومبا ،سبق مبا ثابتة فهي مرزوق البن بةالنس توثيق أماو       

 2 ".. .كالم بعد النبيل منزعه يف اهلل رمحه مرزوق بن اهلل عبد أبو سيدي وقال" :فقال مرزوق ابن اإلمام

 .تنيمر  ذكره وقد 

 صوم أجزأه يوما الشهر هذا أصوم أن علي": قال من فتوى يف مرزوق ابن كالم ينقل (71 ص -4ج) ويف   

 إليه انتهت مبا معهما وحبثت غريمها وكالم كالمهما حمصل ونقلت: )قول إىل ينتهي أن إىل ،...واحد يوم

 مبنه متامه يل اهلل يسر لخلي خمتصر شرح يف النبيل املنزع كتايب يف كله ذلك وأودعت ،اخلامدة قرحييت

 ."وفضله

 رمحه مرزوق ابن أمحد بن حممد اهلل عبد أيب الشيخ لسيدنا النبيل املنزع ويف": قولي (77 ص -11ج) ويف    

 "....تعاىل اهلل

 العمل: فتوى يف مرزوق ابن اإلمام قال حيث: مهم أمر إىل الونشريسي يشري 124 الصفحة اجلزء نفس ويف

 يف الكالم إليه جر وحتقيق مكال املسألة يف ويل": - قال أن إىل طويل كالم يف - املشهور بغري والفتوى

 يف ؟ ال أم فيه النسخ جيوز طاهر الرومي الكاغد هل: اهلل حرسها الزيتون مكانسة من ورد سؤال عن جواب

: املسمى كتايب من األقضية كتاب أول يف منه وشيء ،الرومي الورق بطهارة القول إىل يباملوم :مسيته جمموع

 رسالة جعلها واليت الرومي الكاغد استعمال مسألة أن يتبني هنا نم. "خليل خمتصر شرح يف النبيل باملنزع
                                                           

من شيوخه: احلاج حممد العقباين  ،هـ232 سنة ولد فيت،واحلافظ امل ،املالكي الفقيه، حممد بن ىيحي بن أمحد العباس أبو :الونشريسي1
 منو  وعيسى بن حممد بن اإلمام وإبراهيم العقباين، ومن تالمذته: أبوعياد بن فليح اللمطي وأبو زكريا السوسي وعبد السميع املصمودي،

أمحد بن قاضي : ينظر. هـ112 سنة هبا تويفنزل بفاس و ، املعرب املعيارو  القواعدو  مالك اإلمام قواعد إىل السالك احإيض: مؤلفاته
 - 1ج -األعالم -الزركليم. و 1143د.ط:  -دار املنصور للطباعة والوراقة -الرباط -اململكة املغربية -جذوة االقتباس -املكناسي

 .411ص
/ هـ1203:  1ط -سالمياإل الغرب دار -بريوت -لبنان- غريهو  حجي حممد: ختريج -املعرب املعيار-ىيحي بن أمحد لونشريسيا: ينظر 2

 .113و 111 ص -1ج -م1123
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 فهذه ،النبيل املنزع كتابه من منزوعة لنق مل إن ومأخوذة مستقاة هي إمنا مؤلفاته يف ذكرها سبق مستقلة

 .    هلا التنبه جيب نقطة

 2.رفنيالعا هدية كتابه يف1 باشا إمساعيل وممن نسب املنزع النبيل البن مرزوق احلفيد

 خليل حيىي خمتصر شرح يف النبيل املنزع كتاب مرزوق ابن اإلمام مؤلفات من أن  من املعاصرين  ذكر نومم

      ة.والثقاف الفكر أعالم كتابه يف زبوعزي

  3:مسائل وتضمن الوضوء فصل إىل ألولا جزئه يف انتهى خليل خمتصر مرزوق ابن شرح وملا

 .الطاهرة األعيان -               .               املختصر مقدمة -

 .النجسة األعيان -                                  .املياه أحكام -

 .الوضوء أحكام -

 : وفيه ،املختصر آخر إىل القضاء باب من هآخر  وشرح

 .وأحكامها احلرابة حد -                       .القضاء وأحكام شروط -

 .املسكر شارب حد -                              .الشهادة أحكام -

 .التعزير باب -                      والقصاص الدماء أحكام -

 .اإلعتاق أحكام -                                   .البغي باب -

 .التدبري باب -                                    .الردة باب -

                                                           
 هدية وله، املكنون ضاحإي كتاب بإكمال اشتغل ،ببغداد ولد، ومؤلفيها بالكتب عامل، البغدادي أمني حممد بن إمساعيل :باشا إسماعيل1

 .341ص -1ج -عالماأل -الزركلي: ينظر. هـ1331 سنة تويف، العارفني

  .114ص - 1ج - م1121 :- إستنبول ط - احلديثة العلوم دار - بريوت - لبنان -رفنيالعا هدية- باشا إمساعيل :ينظر2

  3ابن مرزوق احلفيد- املنزع النبيل- ينظر: مقدمة الكتاب- ج1- ص123.
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 .واملكاتب الكاتبة أحكام -                                       .الزنا حد -

 .الولد أم أحكام -                                   .القذف حد -

 .الوالء أحكام -                                    .السرقة حد -

 .الفرائض -                                   .الوصية أحكام

 ما حسب - الكتاب خمطوط حتقيق مقدمة يف جاء ما إال ،اهلام الكتاب هذالدراسة  باحثونال يتطرق ومل    

 الباحثة طرف من ،1املياه وأحكام املختصر مقدمة حشر   يف خمطوط حتقيق: يلي ما ذلك ومن -عليه وقفت

 ما كذاو . العاصمة باجلزائر الدين ألصول العايل املعهد من ،املاجستري درجة به نالت اليت ،وسيلة محاموش

 شرح هبا مطبوعة جملدات ثالث بورنان، يف حممد ،عشري يلجال ،كرشوش مالك: الباحثني جمموعة حققه

، وأصل هذا التحقيق ثالث رسائل علمية نال هبا أصحاهبا النبيل املنزع من الطهارة جزءو  املختصر مقدمة

 ،2 النبيل املنزع من الفرائض جزء يقبتحق املغناوي بوشىت الباحث وقامدرجة املاجستري، من جامعة اجلزائر. 

 .بفاس القرويني جامعة من العليا الدراسات دبلوم به نال

 

 

 

 

                                                           

 عهدامل -العاصمة اجلزائر -ماجستري رسالة -حسني مقبول.د: إشراف -محاموش وسيلة: ت -النبيل املنزع -احلفيد مرزوق ابن: ينظر  1 
 .م1114/ه1214-الدين ألصول العايل

 دبلوم  -احلسيين الغازي أمحد. د: إشراف -املغناوي بوشىت: ت -خليل الشيخ خمتصر فرائض شرح -احلفيد مرزوق ابن: ينظر 2 
 م1111/ه1211 -القرويني جامعة -فاس -املغربية اململكة -العليا الدراسات
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  النبيل المنزع كتاب مصادر :الثاني المطلب

 وحيقق فينقح  ،العلم من قرحيته يف ملا زيادة ،املادة صاحبه منها يستقي ومراجع مصادر مؤلف لكل إن    

 السنة وكتب  الكرمي القرآن الشرعية العلوم يف املصادر أولو  ،ويشرح ويفصل املسألة ويبني ،رجحوي وجيمع

 من حذو وحيذو النهج هذا نهجي أن مرزوق البن البد كان التأليف قانون هو هذا كان وملا ،الصحيحة

 الكتاب هذا إال باليد يكن ومل للغاية شحيحة النبيل املنزع مصادر معرفة يف مصادرنا كانت وملا ،سبقه

 فقد  ،يستزيد ملن يزيد ما وفيه يكتفي نمل يكفي ما فيه والذي -(احملقق) النبيل عاملنز  أعين - اجلديد

 وخالفته إال أين أضفت بعض املصادر اليت مل يتطرق إليها،  ،1كبريا اعتماد املصادر أخذ يف عليه اعتمدت

 املصادر تكون حىت األلفبائي بالرتتيب التارخيي الرتتيب أبدلت الفنون حسب الرتتيب على فزيادة الرتتيب يف

 أخطاء تصحيح مع ،أحدمها أو اعم تيسرا إذا املؤلف اسم كذاو  كامال املؤلف عنوان وذكرت  ،أخذامل ةسهل

 .املؤلفني أمساءو  التواريخ بعض يف طفيفة

 :وفيما يلي مصادر ابن مرزوق

 

  القرآن وعلوم التفسيرأوال:  

ومن ذلك احلفيد بالتدليل هلذا كان من الطبيعي أن يرجع إىل كتب التفسري  اهتم اإلمام ابن مرزوق       

 مايلي:

                                                           

  1 ابن مرزوق احلفيد- املنزع النبيل- ينظر: مقدمة الكتاب- ج1- ص110 وما بعدها.



56 
 

 فريه بن القاسم حممد أليب ،(القراءات علم يف الشاطبيةالسبع ) القراءات يف التهاين ووجه األماين حرز  -1

 .1(هـ172) الشاطيب

 الزخمشري عمر بن حممود اسمالق أليب ،التأويل وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف  -4

 2.(هـ 116)

 3(.هـ 124) األندلسي عطية بن غالب بن احلق عبد حممد أليب ،العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر  -3

  ومصطلحه وشروحه الحديثثانيا:  

مما إىل كم هائل من املصادر يف احلديث وشروحه ومصطلحه،  -رمحه اهلل-رجوع اإلمام ابن مرزوق احلفيد     

 :الستدالل، ومن هذه املصادر مايلييؤكد على عنايته با

 4.(هـ 122) اليحصيب عياض الفضل أيب للقاضي ،مسلم بفوائد املعلم إكمال  -1

 .(هـ122) اليحصيب عياض الفضل أيب للقاضي ،السماع وتقييد الرواية معرفة إىل اإلملاع  -4

 .(هـ471) ينالسِِّجْستا األشعث بن سليمان داودأليب  ،داود أيب سنن -3
                                                           

 خرية ابن: تالمذته منو ، هذيل ابنو  الفرس نابو  سعادة ابن عن أخذ ،هـ532 ولد، املتفنن اإلمام، فرية بن قاسم حممد أبو :الشاطبي1
: ينظر .هـ510 تويف ،رسمالسبع وعقيلة أتراب القصائد يف علم ال القراءات يف ووجه التهاين األماين حرز: مؤلفاته من ،احلاجب ابنو 

 .430ص -1ج - النور شجرة - خملوف حممد
 كانو  كثريين عن وأخذ البالد يف تنقل، هـ214 سنة ولد اللغوي، املفسر اإلمام، حممد بن عمر بن حممود القاسم أبو: الزمخشري2

وما 112ص -5ج -وفيات األعيان -ابن خلكان :ينظر. هـ532 سنة تويف، البالغة أساسو  الكشاف: مؤلفاته منو  ،املذهب معتزيل
 .142ص -4ج -األعالم -الزركلي بعدها.

 الغساين علي عن وروى والده عن أخذ ،هـ221 سنة ولد، القاضي األديب الفقيه، غالب بن بكر أيب بن احلق عبد مدحم أبو: عطية ابن3
: ينظر .هـ524 رمضان يف يفتو  .التفسري يف الوجيز بكتاو  ليس له إال مؤلفان الفهرستو  ،مضاء ابنو  محزة ابنه: تالميذه ومن والصديف

 .121ص -1ج -املرجع السابق

 السراج احلسن أبو :شيوخه من ،هـ241 سنة يف ولد ،اإلمام الشيخ ،اليحصيب عياض بن موسى بن عياض الفضل أبو :عياض القاضي4
: مؤلفاته منو  ،عطية ابنو  القاضيو   غازي ابنو  حممد هابن: تالميذه منو  ،املازريو   احلاج ابنو  حممد بن شريحو   عيسى ابن القاضيو 

 - النور شجرة - خملوف حممد :ينظر. هـ522 سنة اآلخرة مجادى تويف والشفا يف التعريف حبقوق املصطفى. مسلم شرح يف املعلم إكمال
 .405ص -1ج



57 
 

 .(هـ477) الرتمذي عيسى بن حممد عيسى أليب ،الصحيح اجلامع هوو  الرتمذي سنن -2

 .(هـ161)1عمرالدارقطين بن علي احلسن أليب ،الدارقطين سنن -5

 (. هـ121) النسائي شعيب بن أمحد الرمحن عبد أليب ،السنن من اجملتىب وهو النسائي سنن -1

 .(هـ227) 2بطال بن لفخ بن علي احلسن أليب ،البخاري صحيح شرح -4

 .(هـ 761) املؤلف جد اخلطيب مرزوق البن ،األحكام عمدة شرح  -2

 وسننه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع وهو البخاري صحيح -12

 (.هـ412) البخاري عبد اهلل أيب إمساعيل بن حممد لإلمام ،أيامهو 

 عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند وهو مسلم صحيح -11

 .(هـ421) النيسابوري القشريي احلسن أيب احلجاج بن مسلم لإلمام ،وسلم

 املالكي العريب بن اهلل عبد بن حممد أيب بكر للقاضي ،الرتمذي سنن شرح األحوذي عارضة-14

 .3(هـ121)

                                                           
السنن  :من مؤلفاته ،هـ301طن ببغداد سنة ولد بدار الق ،إمام عصره يف احلديث ،أبو احلسن علي بن عمر بن مهديالدارقطني:   1

 -األعالم -. الزركليما بعدهاو  412ص -3ج-وفيات األعيان -هـ. ينظر: ابن خلكان325تويف  ،واجملتىب من السنن املأثورة  والضعفاء
  .312ص - 4ج
وأخذ عنه  ،نازعي وابن أيب صفرةاإلمام العامل احلافظ، ومن شيوخه: أبو مطرف الق ،أبو احلسن علي بن خلف القرطيب ابن بطال:2

 -الديباج املذهب -ه. ينظر: ابن فرحون221ه أو 222مات سنة  ،ومن مؤلفاته: شرحه على البخاري واالعتصام يف احلديث ،مجاعة

   .142ص- 1ج -شجرة النور -د.ت. وحممد خملوف -د.ط -دار الرتاث للطبع والنشر -القاهرة -مصر -ت: حممد األمحدي أبو النور

 
 الذهيب هذا ذكر وقد( هـ523)والصواب( هـ253) العريب ابن وفاة تاريخ يف خطأ وقع .114ص -1ج -يف مقدمة كتاب املنزع النبيل3

  .403ص -40ج -النبالء أعالم سري يف
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 بن عثمان اإلمام لصاحبه ،الصالح ابن مقدمة وهو احلديث علوم أنواع معرفة به ويراد 1 احلديث علوم-11

 2.(هـ221) الصالح بابن املعروف عمرو أيب عبدالرمحن،

يـْنَـَوري ، حممد بن أمحد لإلمام ،يلةوالل   اليوم عمل-12  3.(هـ122) الس ينِّ  بـابن املعروف الدِّ

  .(هـ121) املالكي العريب بن بكر أيب عبد اهلل بن حممد للقاضي ،أنس ابن مالك موطأ شرح يف القبس-11

 (.هـ531) باملازري املشهور بن علي بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ،مسلم بفوائد املعلم-12

 4(.هـ242) األندلسي الباجي خلف بن سليمان الوليد أيب لإلمام ،املوطأ شرح يف املنتقى-14

 (.هـ141) املدين األصبحي أنس بن مالك اهلل عبد أيب لإلمام ،املوطأ-12

 

                                                           
 .املقدمة يقصد أنه والراجح ،والنكت املقدمة كتاب له إمنا االسم هبذا كتاب له ليس الصالح ابن1

من شيوخه: ، هـ544 سنة ولد ،والفقه احلديث إمام، الشهرزوري الدين تقي، عثمان بن الرمحن عبد بن عثمان بكر أبو :الصالح ابن2
 معرفة: مؤلفاتهومن   حممد بن احلسن الص ر ام وعبداحملسن بن الط وسي، ومن تالميذه: مشس الدين بن نوح املقدسي  وتاج الدين عبدالرمحن.

 -سري أعالم النبالء -الذهيب :ينظر. هـ123 دمشق يف تويف، املستفيتو  املفيت أدبو  الفتاوىو  (الصالح ابن دمةقم) احلديث علم أنواع
 . 402-404ص -2ج -األعالم -الزركلي. و 441ص-5ج -شذرات الذهب -ابن العماد احلنبلي . 121ص -43ج

من شيوخه: أبو خليفة  ،هـ042 سنة ولد، الثقةاحلافظ  قيهالف احملدث ،الدينوري إسحاق بن حممد بن أمحد بكر أبو: ين  الس   ابن3
 عمل: مؤلفاته مناجلمحي وأبوعبد الرمحن الن سائي وأبو القاسم البغوي، ومن تالمذته: القاضي أبو نصر الكسار وحممد بن علي العلوي، و 

 -1ج -الماألع -الزركلي .455 -11ج -سري أعالم النبالء -الذهيب :ينظر .هـ312 سنة تويف، األعمال فضائلواجملتىن و  والليلة اليوم
 .401ص

 بن األصبغ أبو: شيوخه من، هـ203 ولد، القاضي احلافظ الفقيه، األندلسي الباجي التميمي خلف بن سليمان الوليد بوأ: الباجي4

 أحكامو  التوحيد فةمعر  إىل التسديد: اتهمؤلف من، و الطرطوشيو  غزلون ابنو  احلميدي: تالميذه منو ، حمرز ابنو  إمساعيل بن حممدو  شاكر

 .142ص- 1ج -النور شجرة -خملوف حممد: ينظر. هـ242 تويف، الفقه أصول يف اإلشارةملنتقى و او  األصول أحكام يف الفصول
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 المالكي الفقه:  

 يرد د اإلمامملا كان املنزع النبيل شرحا ملختصر خليل فإنه من الضروري أن يستعني بالشراح قبله، فكثريا ما     

عبارة "قال بعض شر اح املختصر" أو "ذكر بعض الشر اح" إال  أنه خالف  -رمحه اهلل -ابن مرزوق احلفيد 

 ج النقل فرجع إىل مصادر املتقدمني ونقل منها مباشرة دون واسطة ومن تلك املصادر مايلي:الشراح يف منه

 .(هـ127)1 القرطيب سعدون بنىي حي بكر أيب لإلمام ،والسنن الفرائض يف الولدان أرجوزة -1

،الِعرَ  التـ ْغِليب   علي بن2عبد الوهاب  أَب وحم َم ٍد، القاضي ،اخلالف مسائل نكت على اإلشراف -4  الَفِقْيه   اِقي 

اِلِكي  
َ
 .(هـ 244) امل

 .(هـ122) اليحصيب موسى بن عياض الفضل أيب للقاضي ،اإلسالم قواعد حبدود اإلعالم -3

 .(هـ122) املالكي3القرايف إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أيب لإلمام النية دراكإ يف األمنية -2

 ه(.111) 4رمساحياشبن عبد الرمحن ال عبد اهللمام أيب حممد لإليع، التفر   شرح يف البديع -5

                                                           
 يف القرطبية صنف، و هـ221 سنة بقرطبة ولد ،شعر له واحلديث القراءات عامل ،القرطيب متام بن سعدون بن ىيحي بكر أبو :سعدون ابن1

  -2ج -األعالم -الزركلي وما بعدها.141ص -1ج -وفيات األعيان -ابن خلكان :ينظر. هـ514 هبا ومات املوصل سكن ،القراءات
 . 124ص

 ابنو  ألهبريا: شيوخه من ،هـ313 شوال يف ولد ،احلافظ الفقيه ،البغدادي نصر بن الوهاب عبد حممد أبو: الوهاب عبد القاضي2
 النصرة: مؤلفاته من ،اخلطيب بكر أبوو  هارون ابنو  الدمشقي الفضل أبوو  عمروس ابن :تالميذه منو ، شاهني ابنو  الباقالينو  اجلالب
 -النور شجرة -خملوف حممد: ينظر. هـ244-هـ241 تويف، وشرحه لتلقنياو  املدونة شرحو  املدينة عامل مبذهب املعونةو  مالك ملذهب

 .155-152 ص -1ج

 السالم عبد بن العزو  احلاجب بنا: شيوخه من، احلافظ العالمة اإلمام، الدين شهاب، ايفالقر  إدريس بن دأمح العباس أبو: القرافي3
 - 1ج - النور شجرة -خملوف حممد: ينظر. هـ122تويف  ، الفقه أصول يف التنقيحو  الفروقو  الذخرية: مؤلفاته منو ، البقوريو  الفاكهاينو 

 .412 -1ج -الديباج -وابن فرحون. 440ص

ه، 521مساح مبصر سنة و حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عمر املغريب األصل، اإلمام الفقيه املالكي، ولد بشارأبالشارمسحي:  2 
 -1ج -املرجع نفسهه. ينظر: 111ومن مؤلفاته: الفوائد يف الفقه ونظم الدرر يف اختصار املدونة وشرح آداب النظر، تويف سنة 

 .105ص -4ج -شجرة النور -. وحممد خملوف222ص
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 رشد بن أمحد بن حممد الوليد أيب لإلمام ،املستخرجة مسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان -1

 .(هـ540) القرطيب

 .(هـ402) 1السكندري العطاء ابن للشيخ ،التهذيب شرح يف والتقريب البيان -4

 .(هـ 242)2 اللخمي احلسن أليب ،املدونة على التبصرة -2

 .(هـ250)3 القريواين حمرز بن الرمحن لعبد ،املدونة على التبصرة -1

 (ه342) البصري4اجلالب بن احلسني بن اهلل عبيد القاسم أليب ،أنس بن مالك اإلمام فقه يف التفريع -10

 .(هـ 411)5 الصغري احلسن أليب ،املدونة على التقييد -11

 .(هـ121) املالكي العريب بن بكر أيب عبد اهلل بن حممد للقاضي ،التلخيص تلخيص  -14

                                                           
 ابن: تالمذته من ،كثريين عن أخذ ،هـ420 ولد ،القضاة قاضي ، السكندري اهلل عطاء بن حممد بن أمحد العباس أبو ابن العطاء: 1

 رمضان تويف ،والكافية احلاجب ابن خمتصر على تعليقو  التسهيل على شرح: مؤلفاته منو  ،الوانوغي مهدي أبوو   الدماميينو   اجلد مرزوق
 .343-344ص- 1ج - النور شجرة - خملوف مدحم: ينظر .هـ201

 بنو  املازري: هتالميذ منو  ،خلدون بنت ابنو  السيوريو  حمرز ابن :شيوخه من، حلافظا اإلمام ،حممد بن علي احلسن أبو :اللخمي2
 شجرة - خملوف مدحم: ينظر. هـ252 تويف ،التبصرةالتعليق على املدونة مساه  :مؤلفاته من، السفاقسي احلميد عبدو  الكالعي النحوي

  .143ص - 1ج - النور

 اللخمي: تالمذته منو ، العطار حفص بووأ الفاسي عمران أبو: مشاخيه منو  ،النبيل الفقيه ،القريواين حمرز بن الرمحن عبد :القاسم أبو3
 - خملوف حممد: ينظر. م1052 - هـ250 حنو مات، واإلجياز القصدو  املدونة على تعليق هو التبصرة: مؤلفاته من، الصايغ احلميد عبدو 

 .113ص - 1ج - النور شجرة

 من ،وغريه األهبريمن شيوخه: ، األصويل الفقيه اإلمام، العراق أهل من، اجلالب بن احلسن بن اهلل عبيد سمالقا أبو: الجالب ابن4

. هـ342 سنة احلج من امنصرف تويف ،املذهب يف فريعوالت اخلالف مسائل يف كتاب :مؤلفاته منو  ،وغريه الوهاب عبد القاضي: ميذهتال

 .72ص -1ج -شذرات الذهب -عماد احلنبليالوابن  .134ص -1ج -النور شجرة -خملوف حممد: ظرين

 
 الطنجي: تالميذه منو ، األعرج مطر ابنو  راشد أيب ابن شيوخه:من  ، العمدة اإلمام، احلق عبد بن حممد بن علي: الصغير الحسن أبو5
 - النور شجرة - خملوف حممد: ينظر. هـ411 تويف، تالميذه يدهاق فتاوى وله والرسالة التهذيب على تقييدات هل ،احلاج ابنو  السطيو 

 .301 ص-1ج
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، التـ ْغِليب   علي بن بعبد الوها ، حممدَأيب لقاضيل ،التلقني  -13 اِلِكي   الَفِقْيه   الِعَراِقي 
َ
 .(هـ 244)امل

  .(هـ 142) 1بشري البن ،التوجيه مبادئ على التنبيه -12

 (.هـ122) اليحصيب موسى بن عياض الفضل أيب للقاضي ،واملختلطة املدونة على تنبطةاملس التنبيهات  -15

 2.(هـ344) املالكي الرباذعي ابن حممد، بن خلف سعيد أبو لإلمام ،املدونة اختصار يف التهذيب -11

 3.(هـ211) الصقلي احلق عبد لإلمام ،املدونة شرح يف الطالب هتذيب -14

 4.(هـ 121) املالكي الكردي احلاجب ابن لإلمام ،األمهات جامع -12

 .(هـ122) املالكي القرايف إدريس بن أمحد الدين شهاب باسالع أيب لإلمام ،الذخرية -11

 5.(هـ 321) القريواين زيد أيب ابن لإلمام ،الرسالة  -40

 

                                                           
يستنبط أحكام الفروع  -رمحه اهلل-ه، وكان 541إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري التنوحي، عامل فقيه مالكي، كان حي ا سنة ابن بشير: 1

 -الديباج -مؤلفاته: األنوار البديعة إىل أسرار الشريعة والتذهيب على التهذيب، قتل شهيدا. ينظر: ابن فرحونمن قواعد أصول الفقه، من 
 . 22ص -1ج -د.ت -د.ط -إحياء الرتاث العريب -بريوت -لبنان -معجم املؤلفني -. وعمر رضا كحالة415ص -1ج
 التهذيب: مؤلفاته منو  ،والقابسي زيد أيب بنا: شيوخه من، اإلمام الفقيه، األزدي حممد القاسم أيب بن خلف دسعي أبو :عيذالبرا2

 -1ج  -الديباج -وابن فرحون .154 ص- 1 ج -النور شجرة  -خملوف حممد: ينظر. والتمهيد ملسائل املدونة املدونة اختصار
 .321ص

 التونسي، الفاسي عمران أبوو  الرمحن عبد ابن: شيوخه من، احلافظ اإلمام، الصقلي حممد بن احلق عبد حممد بوأ: الصقلي الحق عبد3
 .143 ص-1ج -املرجع السابق: ينظر. هـ211 تويف، الطالب هتذيب: مؤلفاته من، اجلويينو  الوهاب عبد القاضيو 

 من، اللشاذيل، الشاطيب: مشاخيه من، هـ540 سنة ولد، املتكلم األصويل الفقيه الدين المج ،عمر بن عثمان عمر الحاجب: أبو ابن4
 تويف ،التصريف يف التائية، النحو يف الكافية، الفرعي املختصر، األصلي املختصر: مؤلفاته من، الزواوي، األبياري، القرايف: الميذهت

 .421ص -ج -النور شجرة - خملوف حممد: ينظر. سنة 25 عن، هـ121 شوال يف ريةباإلسكند

القريواين  املالكي، اإلمام العالمة احلافظ الفقيه، يقال له: مالك الصغري، من  بن عبد الرمحن عبد اهللأبو حممد : القيرواني زيد أبي ابن5
 عبد اهللشيوخه: حممد بن مسرور احلجام واحلسن بن نصر السوسي والعس ال، ومن تالمذته: الفقيه عبد الرحيم بن العجوز الس بيت والفقيه 

 -ه. ينظر: الذهيب321والزيادات واملعرفة والتفسري وإعجاز القرآن، تويف سنة بن غالب الس بيت واخلواص، ومن مؤلفاته: الرسالة والنوادر 
 -النور شجرة -خملوف حممد. و 131 -3ج -شذرات الذهب -وابن العماد احلنبلي  وما بعدها.10ص -14ج -سري أعالم النبالء

 . 122-123ص -1ج
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 . (هـ 424) القاضي الربيع أيب ،1القطان سامل بن سليمان لإلمام ،السليمانية  -41

 2.(هـ 115) التلمساين ابن لإلمام ،التفريع شرح -44

 .(هـ 531) باملازري املشهور بن علي بن حممد عبد اهلل أيب لإلمام ،التلقني شرح -43

 .(هـ431) 3راشد البن ،الفرعي احلاجب ابن خمتصر شرح -42

 .اإلمام بابن املعروف حممد بن الرمحن عبد زيد أيب لإلمام ،الفرعي احلاجب ابن خمتصر شرح -45

 .4 البجائي عمران البن ،الفرعي احلاجب ابن خمتصر شرح -41

 .(هـ450) هارون بنال ،الفرعي احلاجب ابن خمتصر شرح -44

 .(هـ441إسحاق ) ابن خلليل ،(التوضيحالفرعي ) احلاجب ابن خمتصر شرح -42

 .(هـ 521)5 عوف البن ،الربادعي هتذيب شرح -41

 

 

                                                           
 أبو :منه ومسع ،رزين وابن عون وابن وابنه سحنون من مسع ،القاضي ذاألستا ،الكحالة بابن يعرف ،سامل بن سليمان الربيع أبو :القطان 1

 .104ص - 1ج - النور شجرة - خملوف حممد :ينظر .هـ421 أو هـ424 سنة تويف ،السليمانية :مؤلفاته من ،وغريه العرب

من و احلجري،  عبد اهللوطأ على أيب حممد بن نزيل اإلسكندرية، مسع امل العامل الصاحل، ابن التلمساين: حممد بن إبراهيم اخلزرجي، املالكي،2
 . 320ص -نيل االبتهاج -ه. ينظر التنبكيت151تويف سنة و آثاره: شرح اجلالب، 

 ابنو  التنسي ابن حازم والكمالو  الغماز ابن: شيوخه من ،العالمة اإلمام ،القفصي راشد ابن اهلل عبد بن حممد اهلل عبد أبو :راشد ابن3
 اللبيب حتفةو  الفرعي احلاجب ابن خمتصر شرح الثاقب الشهاب :مؤلفاته منو  ،املصري العفيفو  اجلد مرزوق ابن: هتالميذ منو  ،العالف

 . 412ص -1ج - النور شجرة - خملوف حممد: ينظر. هـ431 تويف ،اخلطيب ابن كتاب اختصار يف

شرح : مؤلفاته من ،اجلد املقري أخذ املشدال، وعنه اصرالن عن أخذ، اليانوي البجائي عمران بن أمحد العباس بوأ :البجائي عمران ابن4
مؤسسة نويهض  -بريوت -لبنان -معجم أعالم اجلزائر -. وعادل نويهض12ص -نيل االبتهاج -ينظر: التنبكيت. احلاجب ابن خمتصر
 .11ص -م1120ه/1200: 4ط -الثقافية

 اهلل عبد أبو: تالميذه إمساعيل، ومن طاهر أبو جده: شيوخه من، الفاضل إلماما ،إمساعيل ابن عوف بن مكي احلزم بوأ :عوف ابن5
 .432ص -1ج -النور شجرة -خملوف حممد: ينظر. بالعوفية يعرف للربادعي التهذيب على عظيم شرح: مؤلفاته من، اللوشي
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 .(هـ 521) 1عنان بن سند علي أليب ،املدونة شرح يف الطراز  -30

 .(هـ455)2 العتيب أمحد بن حممد لإلمام ،العتبية -31

 .(هـ110)3 شاس ابن لإلمام ،ملدينةا عامل يف الثمينة اجلوهر عقد  -34

 4سحنون ابن كتب -33

 5عبدوس البن اجملموعة  -32

 6احلكم عبد ابن خمتصر -35

 .(هـ203) املالكي، التونسي عرفة ابن حممد بن حممد عبد اهلليب أ لإلمام ،الفقهي املختصر -31

 (هـ355) شعبان ابن لإلمام ،خمتصر ليس ما خمتصر -34

 .(هـ422) ،1سحنون برواية املدونة -32
                                                           

: تالمذته من، شرف ابن، لفيسِّ ال الطاهر أيب، بالطرطوشي تفقه، الفقيه اإلمام ،املصري األسدي إبراهيم، بن علي أبو :عنان بن سند1
-1ج  -النور شجرة - خملوف حممد: ينظر  ـ.ه521 سنة إكماله قبل تويف، املدونة به شرح الطراز: مؤلفاته من، عوف ابن الطاهر أبو
 .122 ص

امل بالنوازل، من شيوخه: فقيه األندلس وحافظ املسائل وع ،املالكي القرطيب، بن عتبة العزيز عبد بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو :العتبي2
 العتبية املستخرجةحيىي بن حيىي الليثي وأصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد، ومن تالمذته:حممد بن عمر بن لبابة ومجاعة، وهو صاحب 

 - 5ج -األعالم -الزركلي .335ص -14ج -سري أعالم النبالء -ينظر: الذهيب .هـ455 سنة تويف ،واألراضني الدور وكراء املوطأ على
 .304ص

 عامل مذهب يف الثمينة اجلواهر: مؤلفاته منو ، املنذري احلافظ: عن أخذ، اإلمام الفقيه، شاس بن حممد بن اهلل عبد مدحم أبو: شاس ابن3
 .432ص -1ج -النور شجرة -خملوف حممد: ينظر. اهلل سبيل يف جماهدا ،بدمياط هـ110سنة  تويفو  املدينة

2ابن سحنون: أبو عبد اهلل حممد بن سحنون، اإلمام بن اإلمام، ولد 404هـ، من شيوخه: أبوه و ابن أيب حسان و ابن حيي املدين، و من 
 حممد: ينظر. هـ455 سنة تويف، املوطأ تفسريو  احلديث يف املسندو  العلم من لفنون اجلامع: مؤلفاته منو ، زياد ابنو  القطان ابن: تالمذته
  .105ص - 1ج -النور شجرة -خملوف

 القاضي: تالمذته ومن وغريهم سحنون: شيوخه من ،هـ400 رأس ولد ،العابد املربز اإلمام ،إبراهيم بن حممد اهلل عبد أبو :وسعبد ابن5
 - 1ج -النور شجرة -خملوف حممد: ينظر. هـ410 سنة تويف ،املدونة شرح اجملموعة: مؤلفاته منو  ،نصر بن جعفر أبوو  محاسي

  .105ص
 عنه وروى ،كثري وخلق الليث بن وشعيب أبيه عن روى ،مصر فتوح مصنف ،اهلل عبد بن الرمحن عبد سمالقا أبو: الحكم عبد ابن6 

  .101ص- 1ج - النور شجرة - خملوف حممد :ينظر .هـ454 تويف ،واألندلس واملغرب مصر فتوح يف كبري مؤلف له،وأبوحامت النسائي
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، التـ ْغِليب   علي بن بعبد الوها ، حممدَأيب القاضي ،املدينة عامل مذهب على ونةاملع -31 اِلِكي   الَفِقْيه   الِعرَاِقي 
َ
 امل

   .(هـ 244)

 .(هـ540) 2القرطيب رشد بن أمحد بن حممد الوليد يبأ لإلمام ،املمهدات املقدمات -20

 بابن املعروف اإللبريي ،عبد اهلل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ،مشكلها وشرح املدونة اختصار يف املقرب -21

 .(هـ311) 3املالكي َزَمِنني أيب

 4املواز البن املوازية -24

 .(هـ211) الصقلي احلق عبد للشيخ ،النكت -23

  .(هـ 386) القريواين زيد أيب بنال ،والزيادات النوادر -22

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 بن علي عن أخذ، هـ110 سنة رمضان يف ولد، احلافظ الفقيه، تنوخيال بحبي بن سعيد بن سحنون السالم عبد سعيد أبو: سحنون1

 بن فراتو  الصواف بن أمحدو  غالب ابنو  عبدوس ابن: تالمذته منو ، وكيعو  عيينة ابنو  وهب ابنو  القاسم ابنو  الفرات بن أسدو  زياد
 .105ص-1ج -النور شجرة -خملوف مدحم: ينظر. هـ420 رجب يف تويف، دونةامل: مروياته من، حممد

أبوالوليد  حممد بن أمحد بن رشد القرطيب  املالكي، اإلمام االفقيه القاضي، من شيوخه: أبو علي الغساين وأبو مروان بن سراج ابن رشد:  2
وأبوجعفر أمحد بن رزق، ومن تالمذته: أبو الوليد بن الدباغ وابن بشكوال، ومن مؤلفاته:املقد مات والبيان والتحصيل واختصار مشكل 

  .14ص -2ج -شذرات الذهب -. ابن العماد احلنبلي504ص -11ج -سري أعالم النبالء -ه. ينظر الذهيب540آلثار، تويف سنة ا
 بنو  مسرة ابنا: شيوخه من، هـ342 سنة ولد، احلافظ الفقيه، القرطيب زمنني أيب بن اهلل عبد نب حممد اهلل عبد أبو :زمنين أبي ابن3

 نةو املد اختصار يف املغربو  العظيم قرآنال تفسري: مؤلفاته من، احلصار ابنو  احلذاء ابنو  القليعي: الميذهت منو ، عيسى بن أبانو   مطرف
 .151ص - 1ج - النور شجرة - خملوف حممد :ينظر .هـ311 سنة تويف، األحكام يف املنتخبو 

 عبد ابنو  املاجشون ابن: شيوخه من  ،هـ120 سنة جبر  يف ولد ،الفقيه اإلمام ،اإلسكندري إبراهيم ابن حممد اهلل عبد أبو :المواز ابن4
 سنة القعدة ذي دمشق يف تويف ،الكبري الكتاب املوازية :مؤلفاته من ،اإلسكندري القاضيو   مطر أيب ابن :تالميذهومن  ،أصبغو  احلكم
  .112ص -1ج - النور شجرة - خملوف حممد :ينظر. هـ411
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 1حبيب البن الواضحة -25

 الشافعي الفقه: 

من اإلفادة من كتب  ه مالكيا ويشرح خمتصرا للمالكية لكن مل مينعه هذااإلمام ابن مرزوق احلفيد مع كون 
 الشافعية ومن مصادره مايلي:

 .(هـ250) 2باملاوردي الشهري البغدادي، حممدالبصري بن علي احلسن أيب لإلمام ،الكبري احلاوي -1

 .(هـ141) ويالنو  شرفحيىي بن  الدين حميي أبوزكريا ،الفقه يف فتنيامل وعمدة الطالبني منهاج  -4

 (.هـ505) 3الطوسي حممدالغزايل بن حممد حامديب أ لإلمام ،الوجيز  -3

 (.هـ505) الطوسي حممدالغزايل بن حممد حامد يبأ لإلمام ،املذهب يف الوسيط -2

 الفقهية القواعد:  

 .(هـ110)4 السالم عبد ابن العز ،األنام مصاحل يف األحكام قواعد  -1

                                                           
 ،مالك موطأ تفسري ،اإلسالم حروب: مؤلفاته من ،هـ142 سنة إلبرية يف ولد ،ساألندل عامل ،القرطيب سليمان بن مروان أبو :حبيب ابن1

 157ص – 2ج - األعالم - الزركلي. و 152ص  -الديباج –ابن فرحون : ينظر. هـ432 سنة بقرطبة تويف

من شيوخه: أبو القسم  ،هـ312 سنة بالبصرة ولد، الباحث العامل، عصره قضاة أقضى، حبيب بن حممد بن علي احلسن أبو: الماوردي2
 ببغداد تويف ،احلاويو  واألحكام السلطانية والدنيا الدين أدب :مؤلفاته منو  الصيمري واحلسن اجليلي، ومن تالمذته: أبو العز بن كادش، 

 .344ص -2ج -و املرجع السابق . 425 -3ج -شذرات الذهب -ابن العماد احلنبلي :ينظر. هـ250

 مث العلم طلب يف رحل، هـ250 سنة خبرسان ولد، ، أصويل فيلسوف متصوفاإلسالم حجة، حممد بن حممد حامد أبو :الغزالي اإلمام3
 إحياء: مؤلفاته منو  من شيوخه: أبو املعايل اجلويين والوزير نظام امللك، ومن تالمذته: القاضي أبو بكر بن العريب وغريه كثري، ،لبلدته عاد

وفيات  -ينظر: ابن خلكان .هـ505 سنة تويف ،الفقه أصول يف املنخول ،الفقه أصول يف املستصفى ،ةالفالسف هتافت، الدين علوم
 .44ص 4ج - األعالم - الزركلي .10ص -2ج -شذرات الذهب -وما بعدها. ابن العماد احلنبلي 411ص -2ج -األعيان

من  ،هـ544 بدمشق ولد، شافعي فقيه، العلماء سلطان ،الدمشقي القاسم أيب بن السالم بدع بن العزيز عبد :السالم عبد بن العز4
شيوخه: فخر الدين ابن عساكر وسيف الدين اآلمدي وعمر بن حممد بن طربزد، ومن تالميذه: ابن دقيق العيد وأبو حممد الدمياطي 

: ينظر هـ110 سنة بالقاهرة تويفو  األنام إصالح يف األحكام قواعد ،الشريعة قواعد: مؤلفاته الباجي، ومنوعالء الدين أبو احلسن 
 -ه1213: 4ط -هجر للطباعة والنشر -ت: حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح حممد احللو  -طبقات الشافعية الكربى -السبكي

 .41ص - 2ج - األعالم - الزركلي. 401ص -2ج
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 الفتاوى:  

 كان حي ا(.  441النور ) بداحلاوي للفتاوي، البن ع -1

 .(هـ540) القرطيب رشد بن أمحد بن حممد الوليد أيب لإلمام الفتاوى -4
 
 الكالم علم:  

 .(هـ242)1 اجلويين املعايل أبو لإلمام ،االعتقاد يف األدلة قواطع إىل اداإلرش -1

 (.هـ101) 2للرازي ،واملتكلمني احلكماء من املتأخرينو  املتقدمني أفكار حمصل -4

 

 مالتراج:  

 موسى بن عياض الفضل أيب للقاضي ،مالك مذهب أعالم ملعرفة املسالك وتقريب املدارك ترتيب -1

 .(هـ522) اليحصيب

 .(هـ522) اليحصيب موسى بن عياض الفضل أيب للقاضي ،عياض القاضي شيوخ فهرست الغنية -4

 

 
                                                           

من شيوخه:  ،هـ211 سنة جبوين ولد، الشافعياألصويل الفقيه  احلرمني إمام، يوسف بن اهلل عبد بن امللك عبد املعايل بوأ: الجويني1
هناية املطلب يف دراية املذهب والربهان يف : منها مؤلفات لهدروسه األكابر من األئمة، و  اإلسكايف، وحضروالده أبو حممد وأبو القاسم 

 األعالم -الزركلي .112 -3ج -وفيات األعيان -ابن خل كان :ينظر. هـ242 سنة تويف ،الدين أصول يف الشاملو  الورقاتأصول الفقه و 
 .110ص - 2ج -

 سنة الري يف ولد ،النسب قرشي، األصويل الشافعي املفسر اإلمام، الدين فخر، نياحلس بن عمر بن حممد اهلل عبد وأب :الرازي اإلمام2
واحملصول  الغيب مفاتيح  :مؤلفاته من من شيوخه: الكمال السمناين واجملد اجلبلي، ومن تالمذته: إبراهيم بن أيب بكر األصبهاين  ،هـ522

 -لبنان -الوايف بالوافيات -الصفدي :ينظر .هـ101 سنة هراة يف تويف ،الشافعي اإلمام مناقب، يف أصول الفقه واإلشارات وامللل والنحل
 .313ص - 1ج -األعالم -الزركلي وما بعدها. 112ص -3ج -م4005ه/1245: 1ط -دار الفكر -بريوت
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 المعاجم:  

  .(هـ313) 1الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر يبأ لإلمام العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح -1

 .(هـ252) 2املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسنأيب  ،األعظم واحمليط احملكم  -4

 .(هـ341)3األَْنَدل ِسي   الز بـَْيِدي    احَلَسنِ  بن   حممد َبْكرٍ  َأيب لإلمام ،العني خمتصر  -3

 

 والصرف النحو:  

بالنحو والصرف ومن  -رمحه اهلل-مام ابن مرزوق احلفيد الناظر يف املنزع النبيل يلحظ بوضوح اهتمام اإل 

 مصادره مايلي:

 .(هـ144)4مالك ابن ،عبد اهلل بن حممداهلل عبد أيب  ،مالك ابن ألفية -1

 .(هـ144) مالك ابن ،عبد اهلل بن حممد اهلل عبدأيب  ،املقاصد وتكميل الفوائد تسهيل -4
                                                           

 أشهر منو  يضرب به املثل يف حفظ اللغة وحسن الكتابة، ،سبيله يف ومات الطريان حول من أول، ادمح   بن إمساعيل رنص أبو: الجوهري1
ت:  -الن جوم الز اهرة يف ملوك مصر والقاهرة -ابن تغري :ينظر. هـ313 سنة بنيسابور مات ،النحو يف مقدمةو  العروضو  الصحاح :كتبه

 -الزركلي .401-402ص -2ج -م1114 -ه1213: 1ط -دار الكتب العلمية -تبريو  -لبنان -حممد حسني مشس الدين
  .313ص - 1ج -األعالم

، ومن اللغة آداب يف نبغ ،الشعر بنظم اشتغل ،ضريرا كان ،هـ312 سنة ولد ،اللغة إمام ،إمساعيل بن علي احلسن أبو :هسيد ابن2
ابن  :ينظر. هـ252 سنة تويف ،ألنيقوا احملكمو  املخصص: مصنفاته منو  شيوخه: أبو العالء صاعد البغدادي وأبو بكر الط لكمين،

  .412-413ص- 2ج -السابق املرجع .330ص -3ج -وفيات األعيان -خل كان

 منو  ،أصبغ بن قاسمو   القوطية ابنو   اللؤلؤي: شيوخه من ،احملدث الفقيه ،اهلل عبد بن احلسن بن حممد بكر أبو :الزبيدي القاضي3
 .121ص -1ج - النور شجرة - خملوف حممد: ينظر. العني تصروخم  الواضح: مؤلفاته منو  ،ذاءاحل ابن: تالميذه

 ،هـ100 سنة باألندلس ولد ،اللغة علوم يف اإلمام ،الدين مجال ،الطائي مالك بن بن عبد اهلل اهلل عبد بن حممد اهلل عبد أبو :مالك ابن4
وأبو صادق احلسن بن صب اح، ومن تالميذه: ابن النحاس وحمب الدين بن جعوان من شيوخه: أبو احلسن السخاوي وجي ان أبو املظفر 

نفح  -املقري :ينظر. هـ144 سنة بدمشق تويف، فعالاأل الميةو  الشافية الكافيةو   النحو يف األلفية: مؤلفاته منو  وبدر الدين بن مجاعة،
 .433ص 1ج - األعالم - لزركليا وما بعدها. 234ص -4ج -الطيب
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 البالغة:  

 .(هـ141) 1احلنفي اخلوارزمي السكاكي بكر أيب بن يوسف يعقوب أيب ،العلوم مفتاح -1

 املعروف الشافعي، القزويين الدين جالل ،نعبد الرمح بن حممد املعايل أبو ،البالغة علوم يف اإليضاح -4

 .(هـ431) 2دمشق خبطيب

 

 والرقائق األذكار:  

 (.هـ505) الطوسي الغزايل حممد بن حممد حامدأيب  لإلمام ،الدين علوم إحياء -1

 .(هـ141) النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريايب أ ،األذكار  -4
 

مصادر املنزع النبيل ثراؤها وتنوعها، مما يدل على سعة علم اإلمام ابن مرزوق احلفيد،  علىومما يالحظ     
 للكتاب، وحري  بالعلماء وطلبة العلم االستفادة من هذا الكنز الث مني. املاد ة العلمي ةعلى غزارة و 

 

 

                                                           
ومن شيوخه:حممود بن صاعد  ،هـ555 سنة خبوارزم ولد ،واألدب بالعربية عامل ،السكاكي حممد بن بكر يبأ بن يوسف :اكيالسك1

ابن  :ينظر .املناظرة علم يف سالةر و   العلوم مفتاح: كتبه منو  احلارثي وسديد بن حممد احلناطي، ومن تالميذه: خمتار بن حممود الزاهد،
 .444 ص - 2ج - األعالم -الزركليا .144ص -5ج -ذهبشذرات ال -العماد احلنبلي

 من ،هـ111 سنة باملوصل ولد ،الفقيه القاضي ،دمشق خطيب ،الدين جالل ،عمر بن الرمحن عبد بن حممد املعايل أبو :القزويني2
  .114ص - 1ج - ماألعال - الزركليينظر: . هـ431 سنة تويف ،األرجاين شعر منو  والبيان اإليضاحو  املفتاح تلخيص: مؤلفاته
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 الكتاب تأليف أسباب :الثالث المطلب
 

 خمتصر أي) فهمه كان ملا: " وقال ،"النبيل املنزع"  لكتاب تأليفه أسباب مرزوق ابن اإلمام ذكر لقد    
 غامض شرح إىل نفسي تاقت ألنسه، مفتقرا الفتوى به لقصده ونقله بنفسه، أحد لكل يستقل ال( خليل
 التهمة تطرق ذلك وأكد حفظه، شاهد بذلك ليكتفي ،1تمدةاملع األصول من حملها إىل مسائله وعزو لفظه،

 املشهورة األصول مراجعة بعد إال عليها االعتماد خيلص فال ،2األنقال من املتأخرين بعض كتب يف ما إىل
 .3" املطوالت من بالتعقيد أوىل فهي املختصرات، خصوصاو  باالستقالل،

 لقصده من التأليف. -رمحه اهلل-للمنزع النبيل يلحظ بوضوح حتقيق مؤلفه  والقارئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1وهي: املوازية البن املواز  و العتبية للعتيب و الواضحة البن حبيب و اجملموعة البن عبدوس و خمتصر ابن عبد احلكم و املدونة لإلمام مالك اليت 
.سحنون ابن كتبو  األمهات أم تعترب    

  2 يقصد بذلك اللخمي وابن رشد وغريهم من املتأخرين.
  3 ابن مرزوق احلفيد- املنزع النبيل- ج1- 444. 
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 .أبرز مميزاتهو  أهمية كتاب المنزع النبيل :المبحث الثاني

 أهمية المنزع النبيل المطلب األول:

 ،اإلتقان واستعمال املنهج املناسبفكل من قرأه أثىن عليه ووصفه ب لكتاب املنزع النبيل قيمة علمية كبرية، 

الكتاب  إبراز أمهيةالعلمية. وميكن  من آثار فيه ومالهيف العلم وقدمه السابقة  زيادة على شرف صاحبه وباعه

  فيما يلي:
والذي ترك بصمة على  ،املربزين فيه العارفني باملذهب املنزع النبيل كتاب من تأليف أحد كبار علماء املالكية -

 .التاريخ مبؤلفاته وآثاره العلميةمدى 

إن مل  ،لفهو أعرف مبقصود خلي ،أخذ عن بعضهمو الميذه ولقي منهم وت ابن مرزوق احلفيد عاصر خليل -

حبه أو مل يلتق فهو ليس كمن شرح املختصر ومل يعاصر صا ،أنه انتهج منهجا يشابه منهج خليلنقل 

 .بتالمذته وطالبه

ل من نزع النبيلعل املو  ،ن أكثرها شرحا على اختالف شراحهامن أهم الكتب يف املذهب وم خليل تصرخم -

درسه األولون وشرحوه ملن  ،فاملختصر من أعمدة املذهب ،فكل مهم يكون شرحه مهما ،هذه الشروح املهمة

 الكبري. االهتمامونال  ،القبولفلقي  ،بعدهم
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وهذا يبني نزعة ابن مرزوق وحرصه على  ،ليل واستدرك عليه يف بعض املسائلابن مرزوق تعقب على خ -

وإن أخطأ فقد أصاب أجر  ،جمتهد إن أصاب فله األجر مضاعفا ملستطاع فهوبيان الصواب يف كتابه قدر ا

 .االجتهاد

لفاظ خليل وبيان إذ مل يكتف بشرح أ ،تتبع ابن مرزوق ملنهج علمي حمكم تربز أمهية الكتاب من خالل -

ية لطاملا وهذه الغا ،بالنقل والدليل من أمهات املذهب وإمنا راح يصحح مسائل املختصر ،معانيه وتوضيحها

، يقول فاتهوتوخاها ابن عرفة يف مصن   ،بلي وابن خلدوند ابن إبراهيم اآلتطلع إليها الفقهاء من أمثال حمم

هذا خمتصر يف الفقه املالكي قصدت مبا فيه مجع ما ): يف كتابة املختصر الفقهييف بيان منهجه  ابن عرفة

ة أقواله لقائليها أو ناقليها إن جهل بال إمجال وال يهدي اهلل بتحصيله ذكر مسائل املذهب نصا وقياسا معزو  

وقد يكون  ،الذي حج معه وأخذ منه علما طيبا شيخ ابن مرزوق ،فابن عرفة كما هو معروف ..(.التباس

فهذا دليل على أنه  ،فبما أنه صرح به وظهر ذلك على تلميذه ،هذا املنهج مما أخذه التلميذ عن شيخه

 .أخذه عنه

وما مل يضع  ،حفظه لكثري من نصوص املتقدمني الذين ضاعت كتبهم فيما ضاع ،ملنزع النبيلمن أمهية او   -

مفقود وذو وزن ثقيل يف  هو ما املنزع مصادر من أن لنا يبني وهذا ،فإنه مل يسلم من التحريف والتغيري

  .-عاىل بإذن اهلل ت -وهذا يدفعنا للبحث عن املخطوطات وإخراج هذه الكتب لرتى النور  ،املذهب

 من آراء العلماء فيه: و   ويعتمدون عليه. ،لشرحاهذا  الفقهاء يثنون على جعل كل هذا
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ملا اشتمل عليه من تفكيك عبارة املصنف وبيان منطوقها  ،مل أر أحسن من شرحه"و  فيه:1احلطاب  فيه لو قي

وال يقع إال يف  ،يكمل عزيز الوجود مع أنه مل النقل، ولكنهم على مقتضى ذلك من جهة والكال .ومفهومها

فكان ال يسمح بإعارته  ،ان عند بعض املكيني كراس من أولهحىت لقد أخربين والدي أنه ك ،به ضن  يد من ي

وإن  ،هذا الكتاب ويربز أمهيته ومنهجه فاحلطاب هنا يثين على. 2: إن أردت أن تطالعه فتعال إيل "ويقول

 .ومن بينهم ابن مرزوق وكتابه ه من الشراحفقد ذكر من سبق ،رصاحب شرح للمختص احلطابكان 

 وهو ،اختصرهوقفت على ما ": مرزوقاعي تلميذ ابن املنزع النبيل للر   اطلع على اختصار ملا   ويقول القرايف

عرف قدر هذا  ،فهذا األصويل صاحب الذخرية ،"الشرح وكونه يف الذروة العليا  يدل على شرف هذا

 .واملنهج القومي من العلم الغزير الكتب ملا حواه

التنزيل و االستيفاء، و ، والتحرير ،اإلتقان يف غاية إنه": كفاية احملتاج عن املنزع النبيل  وقال التنبكيت يف كتابه

 4 .3"النقول، ال نظري له أصالو أللفاظ الكتاب، 

 

 

                                                           
وابــن عبــد  ،أخــذ عــن والــده هـــ، العالمــة احلــافظ،104ولــد يف رمضــان  بــن حممــد احلطــاب والعالمــة احلــافظ،: أبــو عبــد اهلل حممــد احلطــاب1

ة العني، الغفار، قاضي املدينة حممد السخاوي، السنباطي، من تالميذه: احملمد املكي، حممد القيسي، من مؤلفاته: شرح املختصر، شرح قر 
 .322ص -1ج -شجرة النور  -د خملوف حمم :. ينظرهـ152تويف يف ربيع اآلخر 

 .4ص -1ج -م1115-ه1211: 1ط -دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان -ت: زكريا عمريات -مواهب اجلليل -احلطاب2
 .504ص -نيل االبتهاج -التنبكيت3
  .403 -401ص  - 1ج-تابمقدمة الك :ينظر  -املنزع النبيل -احلفيد ن مرزوقاب4
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، 5والعدوي، 4زرقاينال، و 3واخلرشي، 2واحلطاب، 1املواق  -رمحه اهلل -وممن اعتمد على شرح ابن مرزوق 

 غري ذلك من الفقهاء.و  7عليشو ، 6والدسوقي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 -دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان -التاج واإلكليل ملختصر خليل -ينظر نقل املواق عن ابن مرزوق احلفيد على سبيل املثال: املواق 1

  .412ص -6ج -م1772ه/ 1212: 1ط

 .111وص  112ص -1ج -مواهب اجلليل -ينظر نقل احلطاب عن ابن مرزوق احلفيد على سبيل املثال: احلطاب 2
دار الفكر  -بريوت -لبنان -شرح خمتصر خليل للخرشي -اخلرشي عن ابن مرزوق احلفيد على سبيل املثال: اخلرشي ينظر نقل 1

 .64وص 22ص -1ج -د.ط -د.ت -للطباعة

 -بد السالم حممد أمنيت: ع -شرح الزرقاين على خمتصر خليل -الزرقاين عن ابن مرزوق احلفيد على سبيل املثال: الزرقاين ينظر نقل2 
 .41وص 41ص -1ج  -م4224ه/ 1244: 1ط -دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان

 -لبنان -ت: يوسف الشيخ حممد البقاعي -حاشية العدوي -العدوي عن ابن مرزوق احلفيد على سبيل املثال: العدوي ينظر نقل1
  .166وص  117ص -1ج -م1772ه/1212 -د.ط -بريوت

 -د.ت -د.ط -دار الفكر -بريوت -لبنان -حاشية الدسوقي -الدسوقي عن ابن مرزوق احلفيد على سبيل املثال:قي الدسو  ينظر نقل2
  .17وص 11ص 1ج
ه/ 1227 -د.ط -دار الفكر -بريوت -لبنان -منح اجلليل -عليش عن ابن مرزوق احلفيد على سبيل املثال: عليش ينظر نقل7

  .14وص 24ص -1ج -م1767
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 مميزات الكتاب المطلب الثاني:

 : وهذا راجع ألمور عدة منها ،يزات خيتص هبا عن غريه من الكتبلكل كتاب مم ن  إ

 الكتاب ومدىوتبني لك مستوى  ،الل دراسته للقضايا وحله للمسائلفهي تظهر من خ ،شخصية املؤلف -

 .يزات يف الكتابفهي من أهم امل ،يكتب فيهاملوضوع الذي  متكنه من

 القارئ يقبل على الكتاب  وهو أهم خاصية يف الكتاب فهي اليت جتعل ،املنهج الذي اعتمده املؤلف  -

 .أو يدبر

 .واجملال الذي خيوض فيه ،املوضوع الذي يتحدث عنه -

 .مون الكتابية ملضهي الفكرة العام للكتاب والصورة األول ،عنوان الكتاب -

ولعل ما جعل الكثري من الفقهاء يثنون على  ،ليت جتعل القارئ يقبل على الكتابوغري ذلك من املميزات ا 

ه خصوصا عن غريه من شروح وما متيز ب ،اليت متيز هبا عن غريه من الكتب هذا الكتاب هي األمور

 : املختصر

وجعله نارا على  ،العنوان مل يسبق إليه ابن مرزوق وهذا ،لاملنزع النبيل يف شرح خمتصر خليعنوان الكتاب  -

يذكر ابن مرزوق  ،ولكن يف املنزع النبيل املطبوع ،1وقد وجد يف خمطوطة تونسية باسم املنزع اجلليل ،علم

وتطمئن النفس باحلكم وإن كان فيها إسهاب  ،نتفي معها فيما يفىن به االرتيابفهذه طريقة ي": فيقول

                                                           

  1 ابن مرزوق احلفيد- املنزع النبيل- ج1- ص142. 
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 سبحانه امسهجعل اهلل  منزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليلالومسيته بـ 

 .1"  ، ومن  علي  بإمتام واضحه ومعناهمطابقا ملسماه

فقد صحح مسائل املختصر إضافة إىل شرح ألفاظه وفك  ،انتهجه ابن مرزوق يف شرح املختصراملنهج الذي  -

 .-كما سبق ذكره   -رموزه 

 ،النسبة ال سيما الذين ضاعت كتبهمواعتماده على نقول السابقني مع التوثيق و  ،ده يف ذكر املسائلاستطرا -

 أو اليت هي يف حكم الضائع مما هو حبيس يف املتاحف واملكتبات.

 ،ويف مقدمة هؤالء احلطاب ،ةمتفاوتوجاء املتأخرون فاستفادوا منه بأقدار  ،أخذ ابن مرزوق عن السابقني -

ونقل عنه كثريا يف  ،2مل أر أحسن من شرحه() :حيث قال ،باملنزع النبيل عن إعجابه الكبري الذي صرح

 .ومل يزد عليه شيئا ،املواضع حبكاية كالم ابن مرزوقبل اكتفى يف بعض  ،شرحه

دون أن  ،املتقدمني من الفقهاء املالكيني الذي اقتصر يف شرحه على ذكر نقول األئمة 3كما نقل عنه املواق

 .وجد ما خيدم غرضه عند ابن مرزوق فقد ،ألفاظ املختصر عرض إىل شرحيت

 ،شافعي دون الفقه احلنفي واحلنبليواملطالع هلا يرى أنه ادخل بعض كتب الفقه ال ،مصادره ومراجعهتنوع  -

 أن ه أورد بعض الشافعي، كماالعلمية واستفادته من بعض أئمة املذهب  رحالتهولعل   السبب يف ذلك كثرة 

أقوال الشافعية، لبيان خمالفة خليل صاحب املختصر للمذهب املالكي يف مسائل، وموافقته للمذهب 
                                                           

 .441ص  -1ج -املنزع النبيل -ابن مرزوق احلفيد 1
  .142ص -1ج -مواهب اجلليل -احلطاب 2
بوعبد اهلل حممد بن يوسف العبدري، اإلمام الصاحل، من شيوخه: أبو القاسم بن سراج، حممد بن عاصم، املنتوري، من تالمذته: أ: املواق3

هـ. ينظر: حممد 214تاج اإلكليل على املختصر، سنن املهتدين يف مقامات الدين، تويف يف شعبان : الود،  من مؤلفاتهالزقاق، أمحد بن دا
 .342ص -1ج -شجرة النور -خملوف
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وهناك  قائل بسنيتها يف املذهب املالكي، الشافعي فيها، ومن ذلك أن  خليل عد أمورا من سنن الوضوء وال

 من قال هبا من الشافعية.

 والتفسريية والشواهدكر صاحبه ابن مرزوق الفوائد اللغوية يذ  ،فقه املالكي على طريقة املتقدمنييف كتاب لل -

األصل بعد احلمد هلل والصالة على رسول اهلل املتقدمني أو بعد هذه " : ذلك قوله مثال العلوم،ويف خمتلف 

ه عن اإلضافة لفظا مع لقطع ،بىن بعد على الضمو حذفه اختصارا  ملا علم املضاف بقرينة ذكره أوالو  ،اخلطبة

فقد برع هو يف كل  ،هذا املوضع غريويف  1."...وحدها فأشبهت احلروف لنقصها عن الداللة ،معىن نيتها

 .اللغة خاصةو النحو و  ،العلوم

مل مقدر وهو العامل يف ى جملعطف مفصل عل ،فقد سألين: يف قوله والفاء»قوله: سري يف كذا ذكره للتفو  
الظرف، أي وأذكر بعد خطبيت سببها فقد سألين حنو:﴿ ف  أ  ز  ل  ه  م  ا الش  يط  ان   ع  نـ  ه  ا ف  أ  خر  ج  ه  م  ا﴾2 ﴿ فـ  ق  د س  أ  ل  وا 
 م  وس  ى أ  كبـ  ر   م  ن ذ  ل  ك   فَـ قَ ال  وا﴾3 فجملتا: فأخرجهما، وقالوا، مفسرتان ملا أمجل قبلهما، وال يصح جعلها 

 .اجململ واملفسرصول هنا فقد ذكر كما دخلت األ  4 "...سببية

 ،ا وجد باب املعامالت وباب النكاحفإذ ،وباب القضاء (ىل أحكام الوضوءإ)ارة الكتاب طبع منه باب الطه -

 .موسوعة للمذهب ومصدر هام جدا يكون الكتاب

 

                                                           
 .415ص  - 1ج -املنزع النبيل -ابن مرزوق احلفيد1
 .31سورة البقرة، اآلية:  2

  3 سورة النساء، اآلية: 153. 
 .414ص  -1ج -نزع النبيل امل -ابن مرزوق احلفيد  4
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عن رسوخ  بنيبوالذي ..( .تفسري ،لغة ،أصول) هاالتجموغزارته بالعلم على اختالف  ،ثراءه وغناه بالشواهد -

 .إن مل نقل أن املؤلف ظهره بأكمله ،ظهرت ملسة املؤلففقد  ،زوق احلفيد يف العلم وبراعته فيهابن مر 
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 مادة عرض في النبيل المنزع في مرزوق ابن منهج: الثالث بحثالم

 الكتاب

يف مؤلفاته عموما، ويف املنزع النبيل خصوصا، والناظر يف  أسلوبه مرزوق احلفيد ابن علممما يدل على سعة 

يف منهج ابن مرزوق يف عرضه لشرح املختصر، يتبني له بوضوح القيمة العلمية و خمتصره،  خليل يفمنهج 

 املنهجي ة احملكمة اليت اتبعها ابن مرزوق يف شرحه.و للمنزع النبيل 

  عموما مؤلفاته مرزوق في ابن منهجية: األول لمطلبا

 وصفت كما واإلبداع ،يوالتحر  باإلتقان صفوهاوو  مصنفاته على مرزوق البن واملرتمجون العلماء أثىن  

 : عموما مؤلفاته يف املنهجية مميزاته أهم منو  ،بالنفاسة
 جده مصنفات أو مصنفاته يف املباحث بعض بسط مواضع وإىل عليها اعتمد اليت املصادر إىل القارئ إرشاد -

 .اخلطيب

 .ألصحاهبا وعزوها نقوله توثيق يف ذلك ويظهر ،العلمية األمانة -

 .احلق وحتري املوضوعية التزام مع ،والربهان بالدليل األقوال مناقشةو  والتمحيص النقد مع يقوالتدق التحقيق -

 يف الرحى قطب ألنه قيقالد اللغوي بالشرح واآليات احلديث مفردات وتتبع الشرح يف النفس وطول الصرب -

 بالغية إشارات من لنصوصا تتضمنه ما على الوقوف مع ،مغاليقه لفتح األساسية واألداة ،النص فهم

  .واملعاين غةلال علم يف تضلعه يربز مما ،وبيانية
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 .1املخالف مع العام واألدب التواضع منها اليت العلماء بأخالق والتزامه املذهيب التعصب عدم -

 الربيح النبيل واملتجراملنزع )كتبه املطبوعة هذه املميزات املنهجية، تتجلى بوضوح، لكل باحث أطل على  و  

 .فتاواه الكثرية اليت ذكرها تلميذه املازوين يف الدرر املكنونة، والونشريسي يف املعيارعلى و (، اتيح املزوقيةواملف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1  ابن مرزوق احلفيد- املتجر الربيح- ينظر: مقدمة الكتاب- ج1- ص431.
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   خليل بمختصر التعريف :الثاني مطلبال

 املذهب يف املختصرات آخر من هوو  بن إسحاق اجلندي خمتصر يف الفقه املالكي مفيد مهم، خليل خمتصر    

 على منهجه يف واقتصر ،1احلاوي منوال علىنسج فيه  ،الزمين الرتتيب حيث من احلاجب ابن تصرخم بعد

 من واألقوال املسائل فجمع ،- اهلل رمحه - مالك مذهب يف فتوىال به تكون الذي املشهور القول ذكر

 ومثلها طوقامن مسألة ألف مائة حوى إنه: قيل حىت وجيزة عبارات يف اختصرهاو  ،ومصادره املذهب كتب

  2.مفهوما

 آل  حىت وغربا شرقا عليه الناس فعكف ،متأخر وقت وحىت زمنه من املختصر هلذا القبول تعاىل اهلل وضع ولقد

 فقل ،وغريمها وفاس مراكش املغربية الدالب هذه يف املختصر على قتصاراال إىل املتأخرة األزمنة هذه يف احلال

 بكالم خليل كالم عورض إذا العلماء بعض كان وقد ،املدونة عن فضال احلاجب بابن تينيع أحدا ترى أن

 ابن املختصر مدح وقد ،- متابعته على احلرص يف مبالغة - "ضللنا ضل إن خليليون أناس حنن": قال آخر

 عظيم ،احلذاق مهم له وصرفت ،باألحداق رتق ما وأحق ،األعالق نفائس أفضل من إنه" : فقال غازي

 حسن على واقتدر ،والتهذيب الضبط شدة االختصار مع ومجع ،الفتوى به ما بني ،حوىالف بليغ ،اجلدوى

  3." مبثاله أحد مسح وال  ،منواله على نسج فما والرتتيب املساق

                                                           
الذي ذكره ابن  . واملقصود باحلاوي21 -4ج -م1113ه/1212 -د.ط -بريوت -لبنان -الدرر الكامنة -ابن حجر العسقالين 1

د. صاحل بن حممد بن  ه يف أطروحة دكتوراة من طرفحتقيق ومت ،الشافعي بن عبد الكرمي القزويين عبد الغفارلاحلاوي الصغري  حجر، 
  .هـ 1230 :1السعودية، ط بدار ابن اجلوزي  ، وطبعتهإبراهيم اليابس

 .151ص  -1ج -مقدمة الكتاب -املنزع النبيل -ابن مرزوق احلفيد 2

  .144 ص - اإلبتهاج نيل ،التنبكيت بابا أمحد: ينظر 3
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 ،وألف مجع فيما االختصار غاية تصرفاخ" : منهجه مبينا تاما وصفا خليل تصرخم مرزوق ابن وصف وقد

 وقيد ،األوابد ورد ،الفوائد وكثر ،الواسع وضم ،الشاسع فقرب ،وثقف صنف مبا التحقيق طريق وسلك

 ،النوازل غرائب من وأتى ،املدونة مشكالت من كثري على ونبه ،احملقق على التأويل من واقتصر ،املطلق

 مذهب يف الفتاوى عليه وما ،املشهور القول على أورده ما كل يف مقتصرا ،مستحسنة بأمور الفتاوى وطرف

 1" والفقري للغين خزانة الدهر وجه على ليكون ،اليسري اجلرم يف الكثري العلم وكثر ،تدور مالك

  .والتعاليق الشروح عليه كثرت ولذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 .ابن مرزوق احلفيد - املنزع النبيل شرح خمتصر خليل - ينظر: مقدمة الكتاب: ج1- ص 113-114
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  النبيل المنزع في الحفيد مرزوق ابن أسلوب :الثالث المطلب

 ما على فيه قتصرام ملالكيا املذهب مسائل مجع فيه رام الذي خليل ملختصر شرح هو النبيل املنزع إن    

 شرح لقدو ،املذهب كتب أمهات خمتصرات من ألفت اليت الكتب أواخر من كونه مع ،الفتوى به جتري

 ابن كان فقد ،ويتباين املنهج خيتلف ،وشرح حاشية وبني ،ومكثر مقل فبني املختصر كتاب ماءالعل كثري

 مث ،غامضه وشرح ألفاظه مقفل حل إىل اأساس فعمد ،املؤلف هلذه شرحه يف فريد منهج صاحب مرزوق

 يف مرزوق ابن عنه فصحأ املنهج وهذا ،املعتمدة األصول من حملها إىل هابعزو  وذلك مسائله شهرة تصحيح

 لكل يستقل ال فهمه كان وملا" : املقدمة يف قوله ذلك فمن ،مرات عدة ثناياه يف وردده ،شرحه مقدمة

 إىل مسائله وعزو ،لفظه غامض شرح إىل نفسي اقتت ،ألنسه قرامفت بالفتوى لقصده نقلهو  ،بنفسه أحد

 بعض كتب يف ما إىل التهمة تطرق ذلك وأكد ،حفظه شاهد بذلك ليكتفي ،1املعتمدة األصول من حملها

 وخصوصا ،باالستقالل املشهورة األصول مراجعة بعد إال عليها االعتماد خيلص فال، األنقال من املتأخرين

 املسائل تكرير من أهم مل ،قصدي من هذا كان وحني...،املطوالت من بالتعقيد وىلأ فهي املختصرات

 العلم حيصل مل إن تكاثربال الظن ويقوى ،التأسيس بتحصيل التأنيس ليكمل ،جهدي الكتب إىل  مضافة

 لىع خفي ما نديع يثبت حىت ،واملشهور املسائل من بالغريب هلواجل القصور من عليه أنا وملا ،بالتواتر

 لقد: الشرح هذا من شيئا عليه عرضت اضللف يوما وقلت .فهمه علي عسر ما يل ويتضح ،علمه فهمي

 بعدك أتعبت بل: الكمال بعني ونظره بفضله فقال. لالفتضاح املشهورة األنقال هذه ولعز  نفسي عرضت

  مثل على حار الش يطلع حىت بل ،بالسماح معهم واجلري املصنفني يقتصد على يقتصرون فال ،الشراح
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 فهذه ،1دينكم تأخذوا من عن فانظروا دين العلم هذاو النقل فيسند يعجز أو ،عليه املصنف اطلع ما

  .2 "...إسهاب فيها كان وإن باحلكم النفس وتطمئن ،االرتياب به يفىن فيما معها نتفيي طريقة

 معاجم على معتمدا لغامضةا ألفاظه بشرح يقوم مث ،مقاطع إىل املختصر نص بتقسيم زوقمر  ابن قام وقد

 منبها ،الرتاكيب بغض إعراب إىل األحيان بعض يف متعرضا ،العني وخمتصر واحملكم كالصحاح يةالعرب اللغة

 ألفاظ حتتملها اليت املعاين لكل متعرضا ،املقطع لذلك اإلمجايل املعىن بنيي مث إشكاالت من فيها ما على

 .ومفهوما قامنطو  املختصر
 املتقدمني - املذهب أئمة نصوص فيورد ،املسائل تصحيح وهو أال شرحه يف غرض أهم ىلإ هذا بعد ويصل

 الغالب ويف ،القول إليه سبق كما مقدمته يف ذاه على نبه وقد  ذلك يف ويستقصي - واملتأخرين منهم

 بني يقابل مث ،" تهىان" :بـ وخيتمها"  قال: " بقوله مبتدأ أصحاهبا إىل معزوة بألفاظها بالنصوص يأيت األعم

 مدى مبينا مالك مذهب على به الفتوى ينبغي الذي املشهور القول خالهلا من ويستخرج ،النصوص هذه

 .له خليل موافقة

 هذه إىل وجلأ ،املدروسة باملسألة تعلق ماله على مقتصرا عنه نقل الذي اإلمام كالم يلخص وأحيانا     

 .ألفاظه يف يتصرف الغالب يف فإنه املازري اإلمام عن النقل عند كثريا الطريقة

 جيد أن وحياول ،كتابه تهخمالف على فيها ينتقده فإنه املذهب يف هبا قائل ال مسألة خليل ذكر وإذا    
 لسنن شرحه يف جليا ذلك هرويظ ،األخرى املذاهب نصوص من وأحيانا ،واآلثار األحاديث من مستندا

                                                           

  1أخرجه مسلم- صحيح مسلم- مقدمة اإلمام مسلم- باب يف أن  اإلسناد من الدين- ج1- ص- 12 عن حممد بن سرين.
 .442-444 ص -1ج- النبيل ملنزعا -احلفيد مرزوق بنا2
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 أن   ،احلفيد مرزوق ابن فبني ،مالك مذهب يف بسنيتها قائل وال ،السنن من أمورا خليل عد حيث ،الوضوء
 1.كتبهم من نصوصهم وساق ،عيةالشاف هبا قال املسائل هذه

 أسلوب من شيئا املالكية عند املذهب اصطالح كتابه يف علي أمحد إبراهيم حممد الدكتور ذكر وقد       

 اجلليل الكتاب ذلك إىل عمدي أنه الكتاب هذا يف ومنهجه: "فقال النبيل املنزع  كتابه عرض يف مرزوق بنا

 لبحثا على املبنية عرفة ابن ،شيخه طريقة من أنوارا مسائله على فيسلط ،اختصاره حسن يف البديع ،جبمعه

 واالختيارات الرتجيحات عن اللثام ويكشف ،االلتزام نطاق من الفقه هبا خيرج ،والرتجيح واملقارنة والنظر

 األصول جبمع الفقهية والتحقيقات األصولية األنظار من فيها ما ببيان املختصر احبص عليها انفصل اليت

 يف عرضها مث ،والتأصيل التعليل بساط على ووضعها ،أقوال من فيها ما وفحص خليل ليهاع اعتمد اليت

 كتبه وشهرة عرفة ابن مسعة فكانت: " أيضا قالو   .2"بذلك هلا والتحقيق خليل عبارة لىع التعليق معرض

 عن وأخذهم بعده، من طلبته ورحلة ،...عنه مبصر الكثريين أخذو  بنفسه رحلته كانت مث مصر، إىل بالغة

 وطريقة  (املغاربة) عرفة ابن طريقة - الطريقتني بني ما وصل يف أثر ذات عنهم، املصريني وأخذ املصريني

 شرح يف اعتمد ما كثريا إذ املختصر، على مرزوق ابن شرح يف جلية بصورة ظهر صالا و  -( املصريني) خليل

 3."عرفة ابن استظهارات على خليل كالم

عرض ابن مرزوق احلفيد املنزع النبيل بأسلوب فريد، ومنهج ممتع، حرص فيه على وخالصة القول: لقد   

اليت لدقائق املعاين  إمهالالسهولة واليسر، وجتنب التعقيد والتكرار واالستطراد، مفيدا عموم الناس، دون 

  حيتاجها اخلواص من طلبة العلم.
                                                           

 .122- 121 ص -1ج -ينظر: مقدمة الكتاب  -النبيل املنزع -احلفيد مرزوق ابن 1

 ص -اإلسالمية للدراسات البحوث دار -ديب -املتحدة العربية اإلمارات -املالكية عند املذهب اصطالح -علي أمحد إبراهيم حممد2
211.  

  .323 ص -املرجع نفسه  3



85 
 

 

 

 

 الفصل الثالث

 معالم المنهج االستداللي في الكتاب
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له قدم  ،من كبار الفقهاء ،املادة غزير ،القدر جليل عامل -رمحه اهلل– احلفيد مرزوقابن  اإلمام      
فاالعتناء بدراسة املنهج ألجل هذا  .كعلى ذل دليل ناطقوكتبه ، والعربية واألصول والتفسري راسخ يف الفقه

 لذو أمهية بالغة.هلذا الفقيه املتميز  ستداليلاال

الكتاب والسنة  إن لكل فقيه أدلة يعتمد عليها يف استنباطاته لألحكام الشرعية، وفيما عداو هذا،
م اعتمادها، أو واإلمجاع والقياس، فإن بقية األدلة ليست حمل اتفاق بني العلماء من حيث اعتمادها أو عد

، من حيث التوسع فيها رمحه – احلفيد مرزوقأن أتعرف على بعض آراء ابن  أو عدمه، فكان لزاما علي 
 جه االستداليل.منه هي منإذ  ،املتعلقة باملصادر التشريعية اليت احتج هبا األصولية-اهلل
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 مصادر االستدالل عند ابن مرزوق :المبحث األول
، أدلة  استقى منها ابن مرزوق احلفيد  األحكام الشرعية يف جزء الطهارة من املنزع النبيلاألدلة اليت

نقلية وأدلة عقلية، ويشتمل هذا املبحث على األدلة النقلية )الكتاب والسنة واإلمجاع وعمل أهل املدينة 
 ومذهب الصحايب( واألدلة العقلية )القياس واالستحسان وسد الذرائع(.

 فيما يلي:وبيان ذلك 

 

 .الكتاب، السنة، اإلجماع المطلب األول:

 الكتاب  ألول:ا الفرع

 اصطالحاو  لغة الكتابتعريف  أوال:

الباء أصل، يدل  على مجع شيء إىل و التاء و ،  الكاف : كتبت الكتاب أكتبه كتبايقال  لغة: - 
  .1امل والشرطيطلق الكتاب أيضا على الفرض واحلكم والعو الكتابة و شيء، ومن ذلك الكتاب 

 . 2 وق رآناا  ِقراءة يـَْقرأ َقرأ والقرآن: مصدر

، بعض إىل بعضها والسور واآليات والوعيد والوعد ،والنهي واألمر ،القصص مجع ألنه قرآنا ومسي
 3وكل شيء مجعته فقد قرأته

                                                           
 -م1771-ه1211: 1ط -دار اجليل -ريوتب -لبنان -ت: عبد السالم حممد هارون -ابن فارس: معجم مقاييس اللغةظر: ين 1

 .116ص -1ج
املكتبة اإلسالمية لصاحبها احلاج رياض  -القاهرة -مصر -حممد حممود الطناحي وطاهر أمحد الزاوي :ت -النهاية -ابن األثريظر: ين 2

 .142ص -4ج -م1721ه/1161: 1ط -الشيخ
 .12ص -2ج -املرجع نفسهظر: ين 3



88 
 

  1املنزل على الرسول املكتوب يف املصاحف املنقول إلينا نقال متواترا. الكالماصطالحا:  -

 بالكتاب الحفيد ابن مرزوق استدالل ثانيا:    

عن وجالء،  يكشف بوضوح -رمحه اهلل– مرزوقابن الفقيه  لإلمام ستداليلالباحث يف املنهج اال
 واستدالله. اتهيف استنباطا مهما صدر م، وأنه كان يعده قرآن الكرمياحتجاجه بال

 يف ذلك: كالمهمن   أمثلة ذكر وفيما يلي

 ليل فرضية النية.د: األول مثالال

 2﴾ وم آأ م ر وا ﴿: "أما فرضية النية، فقالوا بالكتاب حنو قوله تعاىل:-رمحه اهلل-مرزوق اإلمام ابن  قال
ل واإذا ق مت ْم إلى الص   ﴿أو خصوص    ".4أي ألجلها، فتلزم نية ذلك 3﴾الة  فاغس 

 ؟الطهورية من خواص املاءهل   :الثاني المثال

.لكن النسلم أن الطهورية من خواص املاء لقوله تعاىل بعد .":-رمحه اهلل-ق قال اإلمام ابن مرزو 
جعلت لي األرض مسجدا )  أو لقوله 5﴾مك  ر  ه  ط  ي  ل   يد  ر  ن ي  ك  ل  و   ﴿املائية: و ذكر الطاهرتني الرتابية 

 7"6(وطهورا

 
                                                           

 -م1114ه/121: 4ط -مؤسسة الكتب الثقافية -بريوت -لبنان -: حممد سعيد البدري أبو مصعبت -إرشاد الفحول -الشوكاين 1
 .14ص

 5سورةالبينة، اآلية:  2
 1سورة  املائدة، اآلية:  3
 .312ص -3ج -املنزع النبيل  -ابن مرزوق احلفيد4
 1ملائدة، اآلية: سورة  5

  -.  ومسلم232رقم:  -15ص -1ج -ت يل األرض مسجدا وطهوراجعل باب قول النيب -كتاب الصالة  -أخرجه البخاري  6
 .541رقم: -340ص -1ج -باب جعلت يل األرض مسجدا وطهورا -كتاب املساجد ومواضع الصالة

 .332ص -1ج -املنزع النبيل  -بن مرزوق احلفيدا 7
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 السنة الفرع الثاني:

 واصطالحا لغة السنةتعريف اوال: 

 -.1الس َنن  املذهب والط ريقو ، لعادة: االسنة في اللغة 

من قول أو فعل  -صلى اهلل عليه وسلم–: ما نقل عن النيب في اصطالح األصوليينالسنة  مربع
 -2أو تقرير.

يف خمتلف املناسبات مما له عالقة بتشريع األحكام،   فمثال القول: ما صدر عن النيب
ي ار   اْلبـ يـِّع ان  »وكقوله أيضا: ، 3«ب النـِّي ات   اأْل ْعم ال   إ ن م ا»: كقوله  .4«يـ تـ ف ر ق ا ل مْ  م ا ب اْلخ 

وغري  ،كأداء الصلوات ومناسك احلج ومثال الفعل: ما نقله الصحابة الكرام من أفعال النيب
 .ذلك

  -رضي اهلل عنهم  - من أفعال صدرت عن بعض أصحابه ومثال التقرير: ما أقره النيب
الجتهاد الصحابة يف أمر صالة  تأييد، كإقرارهو ضى، أو بإظهار استحسان مع داللة الر بسكوت منه 

                                                           
 -6ج -م1772ه/1212: 1ط -لكتبعامل ا -بريوت -لبنان -ت: حممد حسن آل ياسني -احمليط يف اللغة -ابن عب اد ظر:ين 1

 .426ص

 -م4222ه/1247: 1ط -دار السالم -مجهورية مصر العربية -نة ومكانتها يف التشريع اإلسالميلسا -د. مصطفى السباعي 4 
.17ص   

 .1رقم: -2ص -1ج - باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل -كتاب بدء الوحي  -أخرجه البخاري 3
باب الصدق يف البيع  -كتاب البيوع  -.ومسلم4126رقم:  -22ص -1ج -باب كم جيوز اخليار -البيوعكتاب   -أخرجه البخاري 4

 .1114رقم:  -1122ص -1ج -والبيان
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فتأخر بعض  1العصر يف غزوة بين قريضة حني قال هلم: " ال يصلني أحدكم العصر إال يف بين قريضة "
 فهم آخرون و يف أداء الصالة إىل مابعد املغرب حىت وصوهلم إىل بين قريضة،  -رضي اهلل عنهم  -الصحابة 

أقاموا صالهتم و احلث على اإلسراع  أن املقصود من أمره  -رضي اهلل عنهم  -الصحابة  من
 2مافعل الفريقان فأقرمها على ذلك.  يف وقتها، وبلغ النيب

 

 ثانيا: استدالل ابن مرزوق الحفيد بالسنة

اليت هي ثاين  بويةالن   ةكان يعتمد يف استدالالته على السن    -رمحه اهلل-احلفيد  ابن مرزوق ال شك أن  
 نظرا لكثرة األحاديث الواردة فيه. وكل من يقرأ كتابه يلمس ذلك دون أدىن عناء ،املصادر الشرعية

 يف ذلك: كالمهمناذج من   ذكروفيما يلي 

 مسألة طهارة الدمع والعرق   :النموذج األول

من رضي تابعيهم وعن أصحابه و  قال ابن مرزوق: " واستدلوا على طهارة الدمع مبا ثبت عنه
اهلل عن مجيعهم أهنم كانوا يبكون وتنحدر دموعهم على خدودهم وميسحون ثياهبم وال يتوقونه من الصالة 

وجعلته يف طيبها  ال يقطعون لذلك صالة وال. طهارة العرق بأن أم سليم أخذت من عرقهو والغريها 
لعادة يف مثل ذلك احلال أن يعرق او  3" أجراهو ركب فرسا عريا  "  على ذلك. وبأنه  وأقرها 

 4..".ألن يصيب جسده وثوبه يف مثل تلك احلال الفرس فلوال  طهارة العرق ملا تعرض

 فرائض الوضوء غسل الوجه  :ثانيالنموذج ال
                                                           

1أخرجه البخاري- أبواب صالة اخلوف- باب صالة الطالب واملطلوب راكبا وإمياء- ج4- ص15- رقم:121. ومسلم-  كتاب      

.1440رقم:  -1311ص -3ج -بالغزو باب املبادرة -اجلهاد والسري   
 .17ص -نة ومكانتها يف التشريع اإلسالميلسا -ظر: د. مصطفى السباعيين  2
صحيح  -. ومسلم4102 :رقم -31ص -2ج -نقالعيف بالس   تعليقوَ مائل احل ابب -ريَوالسِّ  هاداجل تابك -أخرجه البخاري  3

 .4304رقم: -1204ص  -2ج -ربلِْلح تقدمهوَ سالم  َعَلْيِه الالن يبِّ  اعةبَاٌب يف َشج -لكتاب اْلَفَضائ -مسلم
 بعدها. وما 124ص -4ج  -املنزع النبيل  -ينظر: ابن مرزوق احلفيد 4
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           " وبدأ بأوالها وهي غسل الوجه اقتداء بالقرآن العظيم وبقوله -رمحه اهلل-قال ابن مرزوق 

 (ا أمرك اهللتوضأ كم)2" 1. 

ومما يدل على ذلك عزوه لبعض له باع يف الصناعة احلديثية  -رمحه اهلل-واإلمام ابن مرزوق احلفيد 
 .وحكمه على بعضها بالتصحيح والتضعيف ،األحاديث واآلثار

: " واحلديث الذي أشار إليه مالك، أخرجه هو يف املوطأ -رمحه اهلل-يقول ابن مرزوق احلفيد 
وأبو داوود وابن ماجة، ونص ما أخرجوه: عن أم ولد إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف أهنا والرتمذي 

ذيلي وأمشي يف املكان القذر، فقالت أم  أطيلفقالت: )إين  امرأة   النيب سألت أم سلمة زوجة
 وخرج أيضا عن امرأة من بين عبد األشهل قالت: " قلت 3(يطه ره مابعده( سلمة: قال رسول اهلل

أليس بعدها طريق هي أطيب يارسول اهلل، إن لنا طريقا إىل املسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: 
 .4(فهذه بهذه :؟ قالت: قلت: بلى، قالمنها

قال اخلطايب: ويف إسناد احلديثني مقال، ألن أم ولد إبراهيم جمهولة واملرأة األخرى جمهولة، واجملهول 
 .5"ال تقوم به احلجة

: " ورواه ابن جريج )عن 1(إذا  كان الماء قلتين لم يحمل خبثا) أيضا تعليقا على حديث ويقول
وحممد جمهول وكذلك حيىي بن عقيل. ورواه  .حممد(  عن  حيىي بن عقيل بن مسعان عن الن يب

                                                           
 حسن. (، وقال:حديث430رقميف وصف الصالة ( كتاب الصالة، باب ماجاء 4/100)، يف "سننه" رواه الرتمذي  1
 .120ص -3ج -املنزع النبيل -ابن مرزوق احلفيد 2
سنن ابن  -. وابن ماجة17رقم  -47ص-1ج -باب ماالجيب فيه الوضوء -كتاب وقوت الصالة  -املوطأ -أخرجه اإلمام مالك3

كتاب   -املوطأ -خرجه اإلمام مالك 111رقم:  -177ص -1ج -باب األرض يطهر بعضها بعض -كتاب الطهارة وسنتها  -ماجة
باب يف األذى  -كتاب الطهارة  -سنن أيب داوود -.. وأبو داوود17رقم  -47ص-1ج -باب ماالجيب فيه الوضوء -وقوت الصالة
-1ج -الوضوء من املوطأ باب ماجاء يف -أبواب الطهارة -سنن الرتمذي -. والرتمذي161رقم:  -122ص -1ج -يصيب الذيل

 . 121رقم:  -427

سنن ابن  -وابن ماجة .162رقم  -122ص-1ج -باب ماالجيب فيه الوضوء -كتاب وقوت الصالة  -املوطأ -خرجه اإلمام مالكأ4 
باب يف األذى  -كتاب الطهارة  -سنن أيب داوود. و 111رقم:  -177ص -1ج -مصافحة اجلنبباب  -كتاب الطهارة وسنتها  -ماجة

  162.رقم: -122ص -1ج -يصيب الذيل

  .77ص-1ج -املنزع النبيل -ينظر ابن مرزوق احلفيد5
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وهشام بن عروة  فيه مالكالوليد بن كثري وهو الغلط. ورواه حممد بن إسحاق وهو ضعيف احلديث تكلم 
وحيىي القطان وغريهم. وحيتمل إن صح احلديث أن يكون جوابا لسؤال سائل سأله عن قلتني وقع فيهما 

. ويف أخر كالم ابن مرزوق احلفيد ما يدل  أيضا على 2جنس هل ينجسهما؟  فقال: ال، ال أنه أراد حتديدا"
 وسعة علمه يف ذلك. بشرح احلديثعنايته واهتمامه 

 عاإلجما  الثالث: الفرع

 تعريف اإلجماع لغة واصطالحاال: أو 

 .3االتفاقو  العزم له معنيان :اإلجماع في اللغة -

 :اصطالحا اإلجماع -

 4األمور"من  أمرر على و عصالبعد وفاته يف عصر من  مة حممدأاتفاق جمتهدي "

 :5شرح التعريف

 .فعلال يف أو القول يف أو االعتقاد يف ، وسواء كاناالشرتاك": االتفاق" ب املراد

 اجملتهدين بعضو  العوام، اتفاق ":مة محمد صلى اهلل عليه وآله وسلمأمجتهدي  " نابقول وخرج
 .السابقة األمم اتفاق خرج "مة محمد صلى اهلل عليه وآله وسلمأ" إىل وباإلضافة

                                                                                                                                                                                                 
  .13رقم:  -14ص-1ج -باب ما ينجس املاء -كتاب الطهارة  -أبوداود أخرجه1

 .203ص -1ج -املنزع النبيل -ينظر ابن مرزوق احلفيد 2
 .15ص -3ج -د.ت -د.ط -مكتبة النووي -دمشق -سوريا -القاموس احمليط -الفريوز آباديينظر:  3
دار الكتب  -بريوت -لبنان -سراركشف األ  -النسفي . وينظر تعريفات األصوليني لإلمجاع يف:111ص -إرشاد الفحول -الشوكاين  4

مؤسسة  -بريوت -لبنان -ت: طه جابر العلواين -احملصول -وما بعدها. والرازي 177ص -4ج -م1762ه/1222: 1ط -العلمية
 -4ج -م1771ه/1212 -د.ط -بريوت -لبنان -اإلهباج -. والسبكي42ص -2ج -م1776ه/1216: 1ط -الرسالة

 .  127ص

 .114-111ص -الفحول إرشاد -ظر: الشوكاينين 5
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 .به اعتبار ال فإنه عصره يف اإلمجاع "وفاته بعد" نابقول وخرج

 فال املسألة فيه حدثت الذي الوقت يف االجتهاد أهل من كان من عصر ":في عصر" ب واملراد
ا صار مبن يعتد  .أحياء فيها اجملتهدون كان وإن حدوثها بعد جمتهدا

 مجيع يف األمة جمتهدي مجيع باجملتهدين املراد أن من يتوهم ما" رو عصالفي عصر من " نابقول وخرج
 .األعصار

  .الشرعيات يتناول ":األمورمن  أمرعلى ": وقوله

 موقف ابن مرزوق من االحتجاج باإلجماعثانيا:  

وفيما يلي  .استنباطاته الفقهية اإلمجاع -رمحه اهلل– مرزوق من األدلة الشرعية اليت بىن عليها ابن
 يف هذا اجملال: كالمهمن   أمثلة ذكر

 دليلهو وجوب الوضوء للصالة على احملدث : األول مثالال 

السنة و وأما وجوب الوضوء على احملدث للصالة فدليله يف الكتاب " :-رمحه اهلل  -قال ابن مرزوق 
 .1اإلمجاع معلوم من الدين ضرورة، فال حاجة إىل التطويل باالستدالل"و 

 مسألة فرض مسح الرأس يف الوضوء :لثانيا مثالال  

وإن اختلف يف اإلمجاع و السنة و  الرأس فبالكتاب: "أما فرض مسح -رمحه اهلل-قال ابن مرزوق 
 2مقدار ما ميسح منه"

 

 

                                                           
 .141 ص -3 -املنزع النبيل -ابن مرزوق احلفيد 1
 .441ص -3ج -املرجع نفسه  2
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 .مذهب الصحابي، عمل أهل المدينة المطلب الثاني:

 مذهب الصحابي. الفرع األول:

مؤمنا به  األصوليني هو من لقي الرسول مجهور الصحايب عند 1:الصحابي تعريف أوال:
طالت  مدة طالت صحبته فيها. وعند مجهور احملدثني: من لقيه مسلما ومات على إسالمه، سواءوالزمه 

 صحبته أو مل تطل.

من فتوى أو  : هو ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول اهلل مذهب الصحابي معنى ثانيا:
  2، ومل حيصل عليها إمجاع.من الكتاب أو السنة نصفيها قضاء أو رأي أو مذهب يف حادثة مل يرد 

 حجية مذهب الصحابي:  ثالثا:

 .3فيما ال جمال للرأي فيه يكون حجة على املسلمني أهل العلم يف أن قول الصحايب خالف بنيال 

 حجة يكون ال االجتهاد مسائل يف الصحايب قول أنيف  أيضا ال خالف بني أهل العلمكما أنه 
 .4اجملتهدين الصحابة من غريه على

وال خالف بينهم أيضا يف أن قول الصحايب الذي انتشر بني الصحابة ومل يعرف له خمالف منهم 
 .1لى املسلمنييكون حجة ع

                                                           
  -اإلحكام -واآلمدي .14ص -5ج -م1120ه/1200: 1ط -دار اآلفاق اجلديدة -بريوت -لبنان -اإلحكام -ابن حزم ينظر: 1

ت:  -البحر احمليط -الزركشيو  .341ص -4ج-م1761/ه1221: 1ط -دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان -ت: إبراهيم العجوز
أصول الفقه  -وهبة الزحيليو  . 300-411ص  -2ج -م1766ه/1227: 1ط -مصر -الغردقة -د.عمر سليمان األشقر

 .250ص4 -ج -م1121هـ/ 1201: 1ط -دار الفكر -دمشق -اإلسالمي
أصول  -د.وهبة الزحيلي .413ص -4ج -د.ط  -مطبعة فضالة -ةاحملمدي -اململكة املغربية -نشر البنود -ينظر: العلوي الشنقيطي 2

 -3ج -م1111 /هـ 1240 ،1ط -مكتبة الرشد -الرياض -السعودية  -املهذب -نملة. ال250ص -4ج -الفقه اإلسالمي
  .121ص

 .612ص -4ج -علم أصول الفقه اإلسالمي -والزحيلي .761ص -1ج -املرجع نفسهظر:ين 3
 .611ص -4ج - املرجع نفسه ينظر:  4
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وإمنا اخلالف يف قول الصحايب الصادر عن اجتهاد ورأي، ومل تتفق عليه كلمة الصحابة، هل يعترب 
 حجة أو ال؟.

، وهو مذهب الشافعي يف اجلديد وكثري من الشافعية ،واحلنابلة ،واملالكية ،والذي عليه أكثر احلنفية
ياس أو مل يوافقه، وسواء أكان الصحايب من اخللفاء أن قول الصحايب حجة مطلقا، وسواء وافق الق والقدمي،

 .   2الراشدين أو من غريهم

 ي:ودليلهم ما يل 

َْعنَِْْوَتْنَهْونَْْبِاْلَمْعرُوفِْْتَ أُْمرُونَْْلِلن َّاسِْْأُْخرَِجتْْْأُمَّةْ َْخْيرَُْْكْنُتمْْقوله تعاىل:  -1
اْلُمْنَكرِْ

3. 

 . 4ف، واملعروف جيب القول بهأن كل ما يأمر به الصحابة معرو  ووجه الداللة: 

التنزيل،  شاهدقالوا: إن رأي الصحايب مقدم على رأي غريه من التابعني ومن بعدهم، ألنه  -4
فضل درجة ليست  مباشرة، وعرف طريقته يف بيان األحكام، معومسع كالمه  وحضر مع النيب

ر  »قاللغريه،  يـْ  .5«يـ ل ونـ ه مْ  ال ذ ين   ث م   ه مْ يـ ل ونـ   ال ذ ين   ث م   قـ ْرن ي الن اس   خ 

له أثر بالغ يف جعل الصحابة أعلم الناس باألحكام الشرعية، وأعرفهم بقاصدها،  سبق ما كل
 6وعلى هذا األساس يرجح رأيه على رأي غريه.

 

                                                                                                                                                                                                 
 .167ص -1ج -املهذب يف علم أصول الفقه  -والنملة .250ص -4ج - علم أصول الفقه اإلسالمي -الزحيليينظر:  1
 .764ص -1ج -املهذب يف أصول الفقه  -والنملة. 611ص -4ج  -علم أصول الفقه اإلسالمي -الزحيلي ظر:ين 2
 .112سورة آل عمران، اآلية:  3
 .611ص -4ج -أصول الفقه اإلسالمي -والزحيلي .764ص -1ج -املرجع نفسهظر: ين 4
كتاب   -. ومسلم4214رقم:  -171ص -1ج -باب اليشهد على شهادة اجلور إذا أشهد -كتاب الشهادات  -أخرجه البخاري 5

 .4111رقم:  -1721ص -2ج -باب فضل الصحبة مث الذين يلوهنم -الفضائل
 .764/761ص -1ج -املهذب يف علم أصول الفقه  -النملة ظر:ين 6
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 قالوا: إن قول الصحايب إذا انتشر ومل ينكره أحد كان حجة، وكذلك احلال إذا مل ينتشر -3 
 .1الفرقو حجة كقول النيب يكون قوله

 مذهب الصحابي مرزوق منابن  فرابعا: موق 

بل قد نص على ، اعتمد عليه قد-اهللرمحه -وأما قول الصحايب فإننا جند ابن مرزوق احلفيد  
..وإال ففي فعل أنس احلجة ." :-اهلل  رمحه-يقول ابن مرزوق حجيته واستدل على ذلك، 

 .3..".2(يهم اقتديتم اهتديتم)أصحابي كالنجوم بأ: لقوله

 مبذهب الصحايب مايلي: -رمحه اهلل  -ومن األمثلة اليت تدل على استدالل ابن مرزوق 

 جناسة املين مسألة األول:املثال 

" واحلجة الكربى ملذهبنا ما ذكره مالك يف املوطأ من احتالم عمر  :-رمحه اهلل  -قال ابن مرزوق 
معنا ثياب و الم من ثوبه حىت أسفر. فقال له عمرو بن العاص: "أصبحت اشتغاله بغسل االحتو يف الركب 

. فلو كان طاهرا 4مل أر" وأنضح مافدع ثوبك يغسل". فقال له: "لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت 
ملا اشتغل بغسله ويؤخر الصالة إىل آخر الوقت لكنه رأى أن تطهري الثوب منه فرض فقدمه على فضيلة 

ت، وعدم إنكار الصحابة عليه دليل على إمجاعهم على جناسته، وعمرو بن العاص إمنا أنكر عليه أول الوق
 .5االشتغال بالغسل مع وجود الثياب اليت يصلي فيها وهو ظاهر ال غبار عليه "

                                                           
 .761ص -1ج -املهذب يف علم أصول الفقه  -النملة: ينظر 1
 -4ج -باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن االختالف صواب وخطأ -جامع بيان العلم وفضله -أخرجه ابن عبد الرب  2

 سعيد عن، ععن أبيهاْلَعمِّي ،  رواه عبد الرحيم بن زيد  النيب عنع يصح  اَل  كالمال ل: "هذاوقا  .1454رقم:  -143ص
أََتى  اَوِإمن  وأسقط سعيد بن املسي ب بينهما، ، ن ابن عمر، عرواه عبد الرحيم عن أبيها رمب َ و   النيب ن، عَ عن ابن عمراْلم َسيِِّب، 

  ". النيبَعِن  منكرٌ  يضاوالكالم أ، الر واية حلديثه عن قد سكتوا لعلما ألن  أهل من قبل عبد الرحيم بن زيد، هذا احلديث ضعف
 .513ص -4ج  -املنزع النبيل -ابن مرزوق احلفيد  3

رقــم: -50ص -1ج -ثوبــه غســلهو  رك  ومل يــذ  اجلنــب الصــالة وغســله إذا صــلى بــاب إعــادة -كتــاب الطهــارة -املوطــأ -رواه اإلمــام مالــك2
23. 

 
 .350 -351 ص -4ج -املنزع النبيل -ابن مرزوق احلفيد 5
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 مسألة عدم قطع الصالة لسلس املذي املثال الثاين:

من أنه كان ال  -رضي اهلل عنه-عن عمر  1األصل ما يف املوطأو "  :-رمحه اهلل  -يقول ابن مرزوق 
 .2يقطع الصالة لسلس املذي "

 عمل أهل المدينة الفرع الثاني:

 مفهوم عمل أهل المدينة أوال:

" وأما إمجاع أهل املدينة فقد أطلق أصحابنا هذا اللفظ، وإمنا  :-رمحه اهلل-يقول اإلمام الباجي 
حتجاج بذلك فيما طريقه الن قل كمسألة األذان...، وغري عو ل مالك رمحه اهلل وحمق قوا أصحابه على اال

 3ذلك من املسائل اليت طريقها الن قل واتصل العمل هبا يف املدينة على وجه الخيفى مثله ونقل نقال متواترا"

 بقوله: "ما نقله أهل املدينة من سنن نقال مستمرا عن زمندير مشنان اي وعرفه الدكتور حمند أو
 .4كان رأيا واستدالال هلم"أو ما   النيب

حس ان فلمبان بقوله: "إن عمل أهل املدينة عبارة عن أقاويل أهل العلم باملدينة،  الدكتورعرفه وقد 
ن أبعضه أمجع عليه عندهم، وبعضه عمل بعض الوالة والقضاة حىت اشتهر، وكله مسى إمجاع أهل املدينة، و 

كان سنة اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم، ومنه ما كان ومنه ما   ،  النيب ة عنمنه ما كان أصله سن  
 . 5اجتهادا ممن بعدهم"

 
                                                           

 .52رقم:  -21ص -1ج  -باب الوضوء من املين -كتاب الطهارة -ملوطأا -م مالكرواه اإلما  1
 .21ص -3ج -ابن مرزوق احلفيد املنزع النبيل  2

  3الباجي- اإلشارة يف معرفة األصول- ت: حممد علي فركوس- مك ة املكر مة- املكتبة املكي ة- ط1: 1211ه/1111م- ص421.
 12ص-م4001ه/1244: 1ط -دار اإلمام مالك -اجلزائر -مشنان ايدير ت: د. حمند أو -إيصال السالك -الواليتحممد حيىي  4

 .(1)هامش
دار البحوث للدراسات اإلسالمية  -جدة –اململكة العربية السعودية  -الواحد إذا خالف عمل أهل املدينة خرب -حسان فلمباننظر: ي 5

 .100-11ص:  -م4222 /هـ 1241 :1ط-وإحياء الرتاث
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 وذكر االدكتور أمحد حممد نور سيف نوعني لعمل أهل املدينة عند تطرقه ملفهومه: 

، ومصاحبة العمل هلا هو الذي أشهرها، وأبرز   النيبالنوع األول: سنن نقلت عن زمن 
 ا ال يف العمل.حجيتها، وإن كانت احلجة فيه

، وكانوا أعلم الناس بأحواله وسريته   النيبالنوع الثاين: إن الصحابة الذين تويف عنهم 
قضاياه، قد توفرت هلم مدارك مل تتوفر لغريهم، مع ما امتازوا به يف نقلهم السنن، من مشاهدة قرائن و 

 1حجة هلذه القرائن اليت احتفت به.كان العمل املنقول عنهم   االشريعة. هلذاألحوال الدالة على مقاصد 

 

 :هثانيا: حجيت

فيما ال جمال  ذهب اإلمام مالك وجل أصحابه إىل القول بأن عمل أهل املدينة حجة جيب إتباعه 
للرأي فيه وهو مقدم عند اإلمام مالك على خرب اآلحاد، وقال بعض املالكية: أن إمجاعهم حجة مطلقا ولو 

 ذلك مبا يلي: على الفريقان() اواستدلو  ،يف احلكم االجتهادي

 واخلطأ خبث فوجب نفيه عنهم. 2(المدينة كالكير تنفي خبثها) قوله -

أن املدينة املنورة معدن العلم، ودار اهلجرة، ومهبط الوحي، ومستقر اإلسالم، وجممع الصحابة  -
من غريهم،  أحوال الرسولبوأوالدهم، ويوصف أهلها بأهنم شاهدوا التنزيل ومسعوا التأويل، وكانوا أعرف 

 .3اتفاق أهلها على خالف احلق -واألمر كذلك–فيستحيل 

 

                                                           
دار البحوث  -ديب -اإلمارات العربية املتحدة -عمل أهل املدينة بني مصطلحات مالك وآراء األصوليني -أمحد نور سيف ينظر: 1

 .13-14ص  -م4000/ه1241: 4ط -إحياء الرتاثو للدراسات اإلسالمية 
باب املدينة  -تاب احلجك  -ومسلم .1223رقم:  -44ص -3ج -باب املدينة تنفي اخلبث -كتاب فضائل املدينة  -أخرجه البخاري 2

 .1323قم: ر  -1001ص -4ج -تنفي شرارها
املهذب يف  -. النملة77-76ص -إيصال السالك -. حممد حيىي الواليت72-67ص -4ج -نشر البنود -ينظر: العلوي الشنقيطي 3

 .711ص -4ج -علم أصول الفقه 
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 موقف ابن مرزوق من عمل أهل المدينةثالثا: 

ــــة  -رمحــــه اهلل  -ينقــــل ابــــن مــــرزوق  أقــــر هــــم علــــى ذلــــك. و عــــن علمــــاء اســــتدلوا بعمــــل أهــــل املدين
قـــال: " إذا كـــان   مـــا روي أنـــهو " وقـــال ابـــن يـــونس: قـــال األهبـــري:  :-رمحـــه اهلل  -قـــال ابـــن مـــرزوق 

ـــــني مل حيمـــــل خبثـــــا " ـــــد أكثـــــر أهـــــل  1املـــــاء حيمـــــل قلت ـــــدفع النجاســـــة عـــــن نفســـــه فغـــــري صـــــحيح عن يعـــــين ي
 .2النقل السيما عند علماء املدينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .31رقم:  -14ص-1ج -باب ما ينجس املاء -كتاب الطهارة  -أبوداود أخرجه 1
 .420ص -1ج -املنزع النبيل -ابن مرزوق احلفيد   2
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 .القياس، االستحسان، سد الذرائع المطلب الثالث:

 القياس الفرع األول:

 واصطالحا لغة القياستعريف  أوال:

 .1قاس الشيء بالشيء قدره على مثاله :لغة القياس -

هو إثبات مثل حكم معلوم ملعلوم آخر ألجل اشتباههما يف علة احلكم " :اصطالحا القياس -
 .2"عند املثبت

 

، واعتربوه واملتكلمني الصحابة والتابعني والفقهاء اجلمهور منالقياس حجة عند ثانيا: حجيته: 

 .4املعتزلة ضوبع 3النظاموهذا خالفا ألهل الظاهر و  دل به على األحكام،أصال من أصول الشريعة يست
 ودليلهم ما يلي:

 

 

                                                           
 .121ص -م4222ه/1241: 1ط -دار احلديث -القاهرة -مصر -خمتار الصحاح -حممد بن أيب بكر الر ازي 1
 -م1777ه/1216: 1ط -دار الفكر -بريوت -لبنان -اعتناء مكتب البحوث و الدراسات -شرح تنقيح الفصول -القرايف 2

 -مؤسسة الرسالة -بريوت -لبنان -ت: د. حممد سليمان األشقر -املستصفى -الغزايل :يف للقياس خرىأ اريفتع ينظر. و 476ص
 وما122ص -البنود نشر -الشنقيطي العلويو . وما بعدها122 -1ج-اإلحكام -واآلمدي. 412-4ج -م1777ه/1217: 1ط

 .بعدها
 من رجاهلا كتبه ما أكثر على واطلع الفلسفة علوم يف تبحرو  لقدر،ا يف تكلم .احلارث آل موىل سيار بن إبراهيم إسحاق أبو هو 3

 من أحد إخراج على يقدر ال اهلل بأن وصرح ،الشر وال الظلم على يقدر ال اهلل إن: يقول وكان. خاصة بآراء وانفرد وإهليني، طبيعيني
 والبعث للنبوة املنكرين الربامهة دين علىكان  النظام بأن بعضهم ، بل ذكرمجاعة كفره قدف والفهم، العلم نفعه ممن النظام يكن ومل .جهنم
  .17ص -1ج -معجم املؤلفني .124-121ص -12 ج -سري أعالم النبالء -الذهيب نظر:يهـ.  411تويف  .ذلك خيفي وكان

  .116ص -إرشاد الفحول -الشوكاين .477ص -شرح تنقيح الفصول -القرايفظر: ين 4
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 :من الكتاب

 

اْْلَْبَصارِْْأُوِليْيَ اْفَ اْعَتبِرُواْقوله تعاىل:
1. 

 .2قال الباجي: "واالعتبار يف اللغة: هو متثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليها"

 3".يف املعىن من الشيء إىل نظريه إذا شاركه لعبورا :االعتبار معىن» الغزايل:وقال 

للخثعمي ة: )أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال   قوله :من السنة
 4.5فدين اهلل أحق أن يقضى(

الر أي.  و ومما يدل على ذلك إمجاع الص حابة على أحكام كثرية من جهة القياس  اإلجماع:
 6إمجاعهم على إمامة عثمان.و الر أي، و أيب بكر بالقياس كإمجاعهم على إمامة 

 

 موقف ابن مرزوق من القياس ثالثا:

القياس من مصادر االستدالل. وكان إذا رأى ما خيالف أحد  -رمحه اهلل  -يعترب ابن مرزوق 
 اعتربه فسادا.و شروطه رده 

اليابسة إن مرت بعدها على مسألة طهارة الرجل املبلولة من جناسة الطرق من األمثلة على ذلك: و 
 .أرض طاهرة

                                                           
 .4سورة احلشر، اآلية:  1
 .300ص -يف معرفة األصولاإلشارة  -لباجيا 2
 .422 -4ج -املستصفى -الغزايل 3

باب قضاء الصيام  -كتاب الصيام  -.ومسلم1153رقم:  -35ص -3ج-باب من مات وعليه صوم -كتاب الصوم  -أخرجه البخاري 4
 .1122رقم:  -202ص -4ج -عن امليت

 .304ص -اإلشارة يف معرفة األصول -الباجي 5

 .304ص  -فسهاملرجع ن  6
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:  معقبا على قياس ابن اللباد الرجل على الدرع "  وقياسه -رمحه اهلل  -يقول ابن مرزوق         
يف غاية الضعف: أما أوال: فألنه قياس على ما تأول هذا احلديث عليه، ومل يوافق على أن ذلك معىن 

القياس إمنا يكون على حكم صريح متفق و تأويال خمتلفا فيه، احلديث كما رأيت، فهو قياس على ما تأول 
 عليه.

أما ثانيا: فألنا إن سلمنا صحة تأويله يف الدرع، فينبغي أن ال يلحق به غريه، ألنه من القياس على و 
الرخص. سلمنا صحة القياس عليها. على القول به، لكن الفرق ظاهر ألن الدليل على تـأويل مالك يابس 

الرجل يف مسألتنا مبلولة فينحل اليابس و يابسا مث طاهرا يابسا، فالغالب ذهاب تلك النجاسة،  القى جنسا
الذيل مروره بنجاسة ندية عدنا إىل منع القياس على الذي تالقيه ببلها. فإن بىن على أن معىن احلديث يف 

  .1الرخص "

م ثابت يف األصل صرحيا ال صحة القياس أن يكون احلكلط أنه يشرت  -رمحه اهلل- يظهر من كالمهو 
  .تأويال

بني موقفه من القياس يف الرخص فوافق املذهب املشهور عن احلنفية وهو رواية عن مالك وهو كما 
 عدم جواز القياس يف الرخص.

 .القياس وهو ظهور الفرق بني األصل والفرع حقادحا من قواد  أيضا بنيكما و 

 

 لية السيف بالذهب على حتليتة بالفضةمسألة قياس حت ومن األمثلة على ذلك أيضا:

" وما استدل به على جواز حتلية السيف بالذهب قياسا على جوازه  :-رمحه اهلل  -قال ابن مرزوق 
ألهنما من حلية الرجال و بالفضة باجلامع الرتهيب فيه ضعف ال خيفى لورود اإلذن يف الفضة لعمل السلف 

                                                           
 .103-104ص  -3ج -املنزع النبيل -ابن مرزوق  1
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التخصيص فهو قياس فاسد االعتبار ألنه و ال دليل على التقييد و عاما و ورد املنع من الذهب للرجال مطلقا 
 . 1يف معارضة النص " 

حديث عن قادح من قوادح القياس وهو بني رمحه اهلل قادحا من قوادح القياس وهو فساد االعتبار   
 .فساد االعتبار

 االستحسانالثاني:  الفرع

 .واصطالحا لغة االستحسانتعريف  أوال: 

 . 3حتسينا: زي نه الشيء حس ن، و ضد القبيح، واحلسن: 2استفعال من احلسن :اللغةاالستحسان في 

 .4غريه عنديطلق على ما مييل إليه اإلنسان ويهواه من الصور واملعاين وإن كان مستقبحا و 

 .إطالق أهل اللغةيف القرآن الكرمي والسنة و االستحسان  وقد ورد لفظ

 :أما القرآن

ْأَْحَسَنهُْاَلِذيَنْْفقوله تعايل:  ْفََيتَّبُِعوَن ْالقَْوَل َيْسَتِمُعوَن
5 . 

ْبِأَْحَسِنَهاوقوله تعايل:  ْيَ أُْخُذوا ْقَْوَمَك وأُْمْر
6 . 

 :وأما السنة

 .1«م ا ر آه  الم ْسل م ون  ح س ًنا فـ ًهو  ع ْند  اهلل ح س ن  »فقوله صلى اهلل عليه وسلم: 

                                                           
 .224-221ص -4ج  -ملرجع نفسها 1

 .171ص -2ج -اإلحكام -اآلمديظر: ين 2
 .62-61ص -خمتار الص حاح -حممد بن أيب بكر الر ازيظر: ين 3
 .171ص -2ج -املرجع السابقظر: ين 4
 . 16، اآلية: سورة الزمر 5
 . 121 ة:، اآليسورة األعراف 6
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 للماء عوض تقدير غري من احلمام دخول استحسان من األئمة عن نقل مافإطالق أهل اللغة: وأما
 غري من السقائني أيدي من املاء شرب استحسانو وتقدير أجرته،   فيها، السكون مدة تقدير وال املستعمل،

 .2وعوضه املاء يف تقدير

اختلف األصوليون يف تعريف االستحسان، قال الباجي: "ذكر حممد  :االستحسان في االصطالح
 -رمحه اهلل -من أصحابنا أن معىن أيضا: االستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك بن خويز منداد 

االستحسان الذي خيتلف أهل األصول يف إثباته هو اختيار القول و "  . وقال أيضا: 3القول بأقوى الدليلني"
لي هو عدول اجملتهد عن مقتضى قياس ج. وقال األستاذ عبد الوهاب خالف: 4ال تقليد"و من غري دليل 

إىل مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إىل حكم استثنائي لدليل انقدح يف عقله رجح لديه هذا 
 .5العدول

 يتضح أن االستحسان يتلخص يف أمرين: األخري ومن خالل التعريف

ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل.  -  
 - استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضي ذلك6.

 

                                                                                                                                                                                                 
. وقال أمحد شاكر: إسناده 1222رقم:  -121ص -1ج -رضي اهلل عنه-مسند عبد اهلل بن مسعود  -املسند -أخرجه أمحد 1

: 1ط-دار احلديث -القاهرة -مصر -ت: أمحد حممد شاكر -املسند -صحيح، وهو موقوف على ابن مسعود. ينظر: أمحد بن حنبل
 .121ص -1ج -م1771ه/1212

 .311ص -2ج -حكاماإل -اآلمدي 2
: 4ط -دار الغرب اإلسالمي -بريوت -لبنان -ت: عبد اجمليد تركي -إحكام الفصول يف أحكام الفصول -الباجي  3

  .113ص -4ج -م1115ه/1215
 .313ص -اإلشارة -الباجي 4
 .77ص -م1761-ه1141221ط -دار القلم -الكويت -علم أصول الفقه-عبد الوهاب خالف 5
 .62ص -هاملرجع نفس: ينظر6
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إىل  وممن ذهباعتربوه دليال من أدلة األحكام، و أخذ كثري من العلماء باالستحسان  حجيته ثانيا:
أنكر ذلك العراقيون و بعض احلنابلة، وروى املصريون من أصحاب مالك أنه عمل به، و هذا القول أبو حنيفة 

 من أصحابه. 

حسان ليس حبجة وإمنا هو إتباع للهوى وتشريع بال دليل، وإىل االستاعترب طائفة من أهل العلم أن  و 
قال و  هذا القول ذهب بعض الشافعية، حىت أنه نقل عن اإلمام الشافعي أنه قال: "من استحسن فقد شرع"

 .1أيضا: "االستحسان تلذذ وقول باهلوى"

خالف بني أهل  بالباطل وليس بدليل  هوباهلوى وبال دليل، ف كان إن االستحسان أن والتحقيق
للخالف بني ينبغي أن يكون حمال  ال مما فهذا منه، أقوى دليل لىع دليلل ترجيحا كان وإن، العلم

  .2العلماء

 

 موقف ابن مرزوق من االستحسان :ثالثا

نقله عن علماء اعتمدوا يف استدالهلم على يلحظ  -رمحه اهلل– مرزوقالناظر يف شرح ابن 
 .إقرارهم على ذلكو االستحسان 

أبصر النجاسة يف ثوبه، فلما هم قال اللخمي: وقال ابن حبيب: إذا  :-رمحه اهلل  -قال ابن مرزوق 
كذلك إذا و باالنصراف نسي فأمت الصالة، فإنه يعيد، وإن ذهب الوقت، ألنه حني أبصرها انتقضت صالته. 

كال القولني بعيد، ألن و د. ذكرها بعد الفراغ وقبل خروج الوقت، مث نسي اإلعادة حىت خروج الوقت أنه يعي

                                                           
إيصال  -حممد حيىي الواليت .412ص -م1777ه/1217: 2ط -بريوت -لبنان -الوجيز يف أصول الفقه -زيدان ينظر: عبد الكرمي 1

 ..    22 -222ص -إرشاد الفحول -. الشوكاين121ص -السالك
 .411 ص -الوجيز يف أصول الفقه -ينظر: عبد الكرمي زيدان 2
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القطع إذا ذكر وهو قادر على طرح الثوب، استحسان، وقد قال مالك: خيلعه وميضي، وكذلك اإلعادة يف 
 .1الوقت إذا ذكرها بعد الفراغ، استحسان. انتهى " 

وقال أيضا: " قال أبو إسحاق: وهذا استحسان، ألهنا لو قدرت على استبدال ثوب غري الثوب 
فيه، مل يلزمها نزعه عند كل صالة إذا شق ذلك عليها، ألنه أمر متكرر، فأشبه إذا كانت  الذي ترضع

 .2" مستنكحة. انتهى

 الذي الثوب غري ثوب استبدال على قدرت لو ألهنا استحسان، وهذا :إسحاق أبو قال: " أيضا وقال   
 مستنكحة كانت إذا فأشبه تكرر،م أمر ألنه عليها، ذلك شق إذا صالة كل عند نزعه يلزمها مل فيه، ترضع

 .3" انتهى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .33ص -3ج -نبيلاملنزع ال -ابن مرزوق احلفيد 1
 .52ص -3 -املرجع نفسه  2
 .52ص -3 -نفسه املرجع  3
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 سد الذرائع الفرع الثالث:

 واصطالحا لغة الذ رائعتعريف   :أوال

 .1توس ل َأي بَذريعةٍ  َتَذر ع وقد .الوسيلة :الذ رِيعةو  ذريعة، مجع :رائع لغةالذ   -

يف التطرق هبا إىل  منع الذرائع اليت ظاهرها اجلواز، إذا قويت التهمة ا:الذرائع اصطالح -
 2املمنوع.

 .3عا لهحسم مادة وسائل الفساد مبنع هذه الوسائل دف و:فسد الذرائع ه

 حجيتها ثانيا:

يستدل به على إثبات بعض األحكام و مجهور العلماء على أن سد الذرائع حج ة جيب العمل به، 
 4أنكر ذلك بعض الشافعية وبعض املتكلمني.و الشرعية، 

 : 5مبا يلي لماء مجهور الع واستدل

 من القرآن: -

ِعْلمْ ْبَِغْيرَِْْعْدًواْاللَّهَْْفََيُسبُّواْاللَّهُِْْدونِِْْمنَْْْيْدُعونَْْالَِّذينََْْتُسبُّواَْولَْ: تعاىل قولهب
6. 

إهانة و مع كون السب محية هلل،  -وجه الداللة: أن اهلل قد حرم سب األصنام اليت يعبدها املشركون
لسب ذريعة إىل أن يسبوا اهلل تعاىل، وكانت مصلحة ترك مسبته تعاىل أرجح من لكون ذلك ا -ألصنامهم

                                                           
 .13ص -2ج -: د.ت1ط -صادردار  -بريوت -لبنان -لسان العرب -ينظر: ابن منظور  1
 .127ص -إيصال السالك -حممد حيىي الواليت 2
 .1212 -1ج -قه املهذب يف علم أصول الف  -. والنملة421ص-4ج -نشر البنود -ينظر: العلوي الشنقيطي 3
 .1014-1011 -3ج-املرجع نفسهينظر:  4
 .1014-1011ص -3ج - املهذب يف علم أصول الفقه  -النملة 5
 .126سورة األنعام، اآلية:  6
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مصلحة سبنا ألصنامهم، فلذلك أمرنا برتك سب أصنامهم، ألنه يؤدي إىل سب اهلل تعاىل: وهذا هو سد 
 الذرائع.

 :من السنة -

ا يقتل أخاف أن يقول الناس: إن حممد)بقتل من ظهر نفاقه فقال:   النيبأنه أشري على 
يف قتل املنافقني مع قيام الداعي لذلك، وذلك سدا للذرائع، حيث إنه   النيب، فلم يرغب (أصحابه

سيقال: إن حممدا يقتل أصحابه، فيوجب ذلك النفور عن اإلسالم ممن دخل فيه، وممن مل يدخل فيه، 
 لقتل.ومفسدة التنفري أعظم من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة ا

قائع أهنم استدلوا بسد و ، حيث إنه ثبت يف -رضي اهلل عنهم  -الصحابة  إجماعاإلجماع:  -
الذرائع، من ذلك أن عمر بن اخلطاب هنى عن الصالة حتت شجرة بيعة الرضوان، مث قطعها سدا للذرائع، 

، وابن عباس و أن بعض الصحابة كعمر، و حىت اليعود الناس إىل أعمال اجلاهلية.  أفتوا بقتل اجلماعة علي 
بالواحد، وإمنا فعلوا ذلك لئال يكون عدم القصاص منهم ذريعة إىل التعاون على سفك الدماء، كل ذلك 

 فعلوه من غري نكري، فكان ذلك إمجاعا.

 

 ابن مرزوق من األخذ بمبدأ سد الذرائع موقف ثالثا:

شرعية األخذ مببدأ سد الذرائع، استنباطاته ال -رمحه اهلل- مرزوقمن األصول اليت أسس عليها ابن 
يف حكم اقتناء أواين الذهب والفضة:  -رمحه اهلل  -يقول ابن مرزوق  وهذا وفاقا للمالكية ومجهور العلماء.

" وميكن أن يقال حيتمل حترمي االستعمال التعبد وإحلاق االقتناء به ليس بالقياس بل من باب سد الذرائع 
فيه االستعداد القريب إليه ولذا حرم اليوم أيضا وحيتمل التعليل مبا ذكر وحرم  لئال يتذرع به إىل االستعمال إذ
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االقتناء أيضا الذريعة كما حرم قليل السكر، وإن مل يشمل على علة التحرمي. وكما حرم البيع والسلف. 
 1" الذرائع من قواعد مدارك األحكام عند العلماء وخصوصا عند مالك وبالجملة فسد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .504-501ص -4ج -املنزع النبيل  -ابن مرزوق احلفيد  1
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منهج ابن مرزوق في استثمار األحكام  مبحث الثاني:ال
 الفقهية

 األوامر والنواهي عند ابن مرزوق. المطلب األول:

 لغة واصطالحا األمر تعريف: األولالفرع 

أوامر، يقال ائتمر  أمرا واجلمع، وهو نقيض الن هي. من أمره يأمره معروفاأَلْمر  : األمر في اللغة -
 1أي قبل أمره.

 .2الفعل بالقول على وجه االستعالء هو طلب في االصطالح:األمر  -

 :شرح التعريف -

، أو طلب ترك، سواء كان طلب فعلدخل فيه كل طلب أي مطلق الطلب،  "هو طلب"قوهلم: 
 أو من األعلى. ،أو من األدىن ،من املساوي

 .أخرج طلب الرتك، وهو النهي "الفعل"قوهلم: 

 الرموز، وبعض احلركات.و فخرج بذلك اإلشارات  دالة عليه.أي بالصيغة ال "بالقول"قوهلم:  

 .3قيد أخرجوا به طلب الفعل بالقول على جهة الدعاء وااللتماس "على وجه االستعالء"قوهلم: 

 تعريف النهي لغة واصطالحا الفرع الثاني:
                                                           

 .41ص -2ج -لسان العرب -ابن منظورينظر: 1
 -1ج -املهذب يف علم أصول الفقه -. النملة127ص -إرشاد الفحول -. الشوكاين112ص  -4ج -اإلحكام  -ينظر: اآلمدي 2

 .1111ص
 .1111ص -1ج -املهذب يف علم أصول الفقه  -ينظر: النملة 3
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 :في اللغةالنهي  -

 .1كف  : وتناهى انـَْتهىف نـَْهياا  يـَْنهاه هَناه ،خالف األمر النـ ْهي  

 :النهي في االصطالح -

 .2القول اإلنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة االستعالءهو 

 :شرح التعريف -

 األمر، ألنه طلب فعل.خرج  "كف"طلب  قوهلم: 

، صيغة النهي إذا صدرت من املساوي للمساوي أخرج" على وجه االستعالء"قوهلم:  
 3األعلى، ويسمى دعاء. ويسمى شفاعة والتماسا، أو من األدىن إىل

 

 فسادمن اقتضاء النهي ال موقف ابن مرزوق الفرع الثالث:

وجييء على ما "  :-رمحه اهلل  -أن النهي يقتضي الفساد يقول  -رمحه اهلل  -يرى ابن مرزوق 

 .4..".تقرر من مذهبنا أن النهي يدل على الفساد

 

 

 

                                                           
 .11/121 -لسان العرب -ينظر: ابن منظور 1
 .114ص:  -إرشاد الفحول  -الشوكاين 2
 .1241-1242ص -3ج -أصول الفقه املهذب يف علم -النملةو . 114ص -ينظر:  املرجع نفسه 3

 .223ص -4ج -ملنزع النبيلا -ابن مرزوق احلفيد 4
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 اخلاص عند ابن مرزوق.و العام  المطلب الثاني:

 الخاصو تعريف العام  األول: الفرع

 .1تقول عم هم األمر يعم هم عموما أي مشلهم :اللغةالعام في  -

ميع ما يصلح له، حبسب وضع واحد، دفعة، بال جلالعام هو كالم مستغرق  : العام اصطالحا -
 .2حصر

  3:شرح التعريف

  .كالرجلسان  مل يستغرق حنو: بعض احليوان إنما ميع ما يصلح له"لج"مستغرق خرج بقوله 

بالنسبة إىل مشوله   اللفظ املشرتك كالعني مثال فال يسمى عاما "بحسب وضع واحد"وخرج بقوله 
 اجلارية والباصرة، ألنه مل يوضع هلما وضعا واحدا، بل لكل منهما وضع مستقل.

قة النكرة يف سياق اإلثبات، وهو املطلق، كلفظة رجل، فإهنا وإن كانت مستغر  "دفعة"وخرج بقوله 
  .ال دفعة واحدةبديل إال أن استغراقها 

 .لفظ عشرة مثال ألنه حمصور فال يكون من صيغ العموم " بال حصر"وخرج بقوله 

 تعريف الخاص الفرع الثاني:

 4اخلاص  خالف العامو  خصصته بكذا أخص ه خصوصا إذا جعلته له دون غريه، لغة :أوال

 

                                                           
 .241ص -14ج -لسان العرب -ينظر: ابن منظور 1
 .403ص -د.ت -د.ط -الدار السلفية للنشر والتوزيع -اجلزائر -مذكرة أصول الفقه -ينظر: الشنقيطي 2
 .403ص  -املرجع نفسه  3

 .141ص -1ج -د.ت -د.ط -املكتبة العلمية -بريوت -لبنان -ملصباح املنريا -أمحد بن حممد الفيومي  4
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 1 واحد على سبيل االنفراد.املوضوع للداللة على معىن ظاللف اصطالحا :ثانيا

 

 تخصيص العموم بالعادةمن مرزوق موقف اإلمام ابن الفرع الثالث: 

" وقد يقال خيصص عموم اإلهاب بعادة االستعمال على القول بأنه  -رمحه اهلل  -قال ابن مرزوق 
 2..".خمصص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 502 -1ج-م4005ه/1241: 1ط -دار ابن حزم -بريوت -لبنان -مشنان ايدير ت: حمند أو -غاية املرام -ابن زكري ينظر: 1

 (.1)اهلامش
 .344ص -4 -املنزع النبيل -ابن مرزوق احلفيد 2
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 .املقيد عند ابن مرزوقو ملطلق ا المطلب الثالث:

 عريف المطلق لغة واصطالحا.ت الفرع األول:

، ويقال أطلقت القول إذا أرسلته من غري 1"ما يدل على واحد غري معني": المطلق في اللغة -

 .2الشرطو قيد 

  .3باعتبار حقيقة شاملة جلنسه " هال بعيناملتناول لواحد " :االصطالحالمطلق في  -

 

 تعريف المقيد لغة واصطالحا.لفرع الثاني: ا

 4."صفاته لبعض قيد ما": في اللغةتعريف المقيد  -

أو لغري معني موصوف بأمر زائد على احلقيقة "املتناول ملعني،  المقيد في االصطالح: فتعري -
 5".الشاملة جلنسه

 

 

 

                                                           
 .412ص -م1123ه/1203: 1ط -دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان -التعريفات -اجلرجاين 1
 .177-172 -4ج -املصباح املنري -ينظر: أمحد بن حممد الفيومي  2
 -4ج -م1771ه/1212: 4ط -مكتبة الرشد -الرياض -السعودية -ت: عبد الكرمي النملة -روضة الناظر -ابن قدامة املقدسي 3

 (.1)هامش 535 -4ج -غاية املرام -ابن زكريينظر: . و 721ص
 .441ص:  -التعريفات -اجلرجاين 4
 (. 4)هامش 534 -4ج -غاية املرام -ابن زكريينظر: و  .721ص -4ج -روضة الناظر -ابن قدامة املقدسي  5
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 موقف ابن مرزوق من حمل المطلق على المقيدلفرع الثالث: ا

قيد إذا احتد يف احلكم مجهور األصوليني على محل املطلق على امل -رمحه اهلل  -وافق ابن مرزوق 
 من األمثلة على ذلك: مسألة حترمي الدمو والسبب 

 

 : 1﴾ ة  يت  الم   مْ ك  يْ ل  ع   تْ م  رِّ ح   ﴿يف قوله تعاىل:  -رمحه اهلل  -يقول ابن مرزوق 

ا مً د   أوْ  ﴿" وحرم اهلل تعاىل الدم يف هذه اآلية من غري تقييد، وقيد ذلك يف سورة األنعام فقال: 
 .3. فوجب رد املطلق إىل املقيد "2﴾ اوحً ف  سْ م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3اآلية:  ،سورة املائدة 1
 .125اآلية:  ،سورة األنعام 2
 .454ص -4ج -املنزع النبيل -ابن مرزوق 3
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 .املفهوم عند ابن مرزوقو ملنطوق ا المطلب الرابع:

 اصطالحا.و تعريف املنطوق لغة  الفرع األول:

 1املنطق الكالم، استنطقه أي كل مه، املنطوق املتكلم به. : لغة -1

حمل النطق أوال من حيث كونه عر فه ابن مرزوق بقوله: مادل عليه اللفظ ال يف  اصطالحا: -2
  2منطوقا به.

 اصطالحا.و تعريف املفهوم لغة  :الثاني الفرع

 3هو اسم مفعول من الفهم، وهو: العلم.    لغة: -

دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق أو ال من حيث كونه  بقوله: " ما ابن مرزوقعر فه  اصطالحا: -
 4منطوقا به"

 ني:املفهوم ينقسم إىل قسم 

يقول ابن مرزوق: " أن يكون املسكوت عنه املدلول عليه مبفهوم اللفظ مساويا  :فهوم املوافقةم -
فمنطوقه حترمي التأفيف من الولد  5﴾ا أف  م  ل ه   لْ ق  فال تـ   ﴿ حنو للمنطوق يف املعىن املوجب حلكمه أوىل به

                                                           

  1 ينظر: حممد بن أيب بكر الر ازي- خمتار الصحاح- ص351.
  2ابن مرزوق احلفيد- املنزع النبيل- ج1- ص410.

  3 ينظر: أمحد بن حممد الفيومي املقري- املصباح املنري- ج4- ص224.       
  4املرجع السابق- ج410-1.

  5. سورة اإلسراء:43
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نطق به كسبهما مثال أو ضرهبما القصد حترمي إذايتهما ولو هبذه الكلمة، فمفهومه املسكوت عن الو ألبويه 
 .1أوىل أن حيرم ألن اإلذاية به أكثر من اإلذاية بالتأفيف، وأمثلته كثرية"و من باب أحرى 

احلكم مفهوم املخالفة أن يكون املسكوت عنه خمالفا يف و مفهوم املخالفة: يقول ابن مرزوق: "  -
فإن غري احلامل املسكوت عنها خمالفة يف  2﴾ل  مْ ح   ت  وال  أ   ن  ك    وإنْ  ﴿مثاله يف مفهوم الشرط للمنطوق

زكاة  يف الغنم السائمة الزكاة على مذهب املخالف ال احلكم للحامل املنطوق هبا... ومثال مفهوم الصفة:
  4وهو أنواع آخرى ملفهوم املخالفة وهي: ."3فيها

 مفهوم الغاية. -

 مفهوم العدد. -

 مفهوم الشرط. -

 مفهوم اللقب. -

 صر.مفهوم احل -

 

 مرزوق من مفهوم اللقب  ابن موقف الثالث:لفرع ا

 قول:ي ،ال يرى مبفهوم اللقب كما هو مذهب اجلمهور -رمحه اهلل  -كان ابن مرزوق 

أيضا لفظ األم ال مفهوم له، ألنه اسم جنس جامد، إال عند من يعترب مفهوم اللقب، وهو قول و " 
 مرفوض عند العلماء"

                                                           

  1ابن مرزوق احلفيد- املنزع النبيل- ج1- ص410. 
  2سورة الطالق:  1

  3 ابن مرزوق احلفيد- املنزع النبيل- ج1- ص411-410.
  بعدها. وما 314ص -1ج -علم أصول الفقه اإلسالمي -ينظر: الزحيلي4
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 .بعض القواعد موقفه من لمطلب الخامس:ا

من و ترجيحاته  و الفقهية يف استنباطاته و على بعض القواعد األصولية  -رمحه اهلل -اعتمد ابن مرزوق
 األمثلة على ذلك:

 

" دل القرآن وحديث ابن  :-رمحه اهلل  -يقول ابن مرزوق  الجمع بين الدليلين قاعدة: أوال
ديث ابن عباس على االنتفاع فوجب محله عليه ال حكيم على التحرمي املستلزم للتنجيس يف هذا املقام، وح
 ألجل الجمع بين الدليلينالسنة جناسته فوجب و على الطهارة فهو ترخيص يف االنتفاع مبا ثبت بالقرآن 

إما و محل ذلك االنتفاع على ما ال ختلل فيه النجاسة إما جلموده كاليابسات اليت ال تستجلب جلمودها 
يه حسية أو حكمية باملاء الذي عهد فيه ذلك من أصل الشريعة وهو غاية يف لدفعه إياها عن نفسه بقوة ف

 1هلل املنة"و احلسن ال غبار عليه 

 

" املطلق خالطه شيء آخر وتغري به  :-رمحه اهلل-يقول ابن مرزوق  ال يزول بالشك اليقين: ثانيا
هو مما يضر املاء فيسلبه طعمه أو لونه أو رحيه، إال أنه حصل لنا الشك يف ذلك املخالط املغري هل 

ثبت له من التطهري، إذ هو األصل فال يرفعه الشك يف   التطهري؟ أو ال يضره، فإن هذا املاء باق على ما
 2كون ذلك املغري مما يسلبه التطهري، ألن األصل الثابت ال يرفع حكمه إال بيقني..."

 

 

                                                           

  1ابن مرزوق احلفيد- املنزع النبيل- ج4- ص342.
  2 املرجع نفسه- ج1- ص 321-325.
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 الخاتمة:         
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   ميط اللثام عنثلتهذه الدراسة وجاءت   ملختصر خليل، املهمةالشروِح  شرح مناملنزع النبيل هو 
 شديد احلبلهجرة، ل التاسع ، عاش يف القرنبالعلممن علماء املالكية املشهود له  ،اإلمام ابن مرزوق احلفيد

بعض وقد اعتىن بالنقل عن  كثري األخذ من أمهات الكتب، وكثري األخذ عن العلماء مشافهة،  ، وهوللعلم
بن املواز، ال املوازية الواضحة البن حبيب، واجملموعة البن عبدوس، وكأهل العلم الذين غابت عنا مؤلفاهتم  

 وغري ذلك.

وإن يف تصحيح ، يف شرح ألفاظ خليلألجل هذا امتاز شرحه بأن اشتمل على فوائد كثرية إن 
 على إتقانه.وإن يف اللغة و األصول  وغري ذلك من الفوائد اليت تدل ، املسائل

وإذا كان هذا البحث قد سجل نتائج مبثوثة يف ثنايا فصوله ومباحثه، فإنين أكتفي هنا بإيراد موجز  
 ألمهها على النحو اآليت:

، فهو إىل جانب اهتمامه بالصناعة يعترب منوذجا للعامل اجلامع - رمحه اهلل -مرزوق  ابن اإلمام إن -
 ية واألصولية واللغوية.الفقهية اهتم  أيضا بالصناعة احلديث

 وهذا مما يدل أيضا على سعة علمه. األقوال املخالفة ملذهبهاعتىن بنقل  -

 من الشراح،منه كل من جاء بعده  استفادهذا  فشرحه ،كما كان له أثر كبري على الفقهاء -
 . احلطاب، واملواق  هم:أبرز 

 يعزو األحاديث إىل مصادرها ياناأح كانو ، باالستدالل -رمحه اهلل- مرزوق احلفيد  عين ابن -
 . صحتهاويبني  درجة 

بل ويظهر من خالل شرحه أنه حريص بضبط األلفاظ،  -رمحه اهلل- ابن مرزوق احلفيد اهتم -
 لفوائد أصولية وأخرى تفسريية.تعرض أيضا و  ،اهتم بشرح مفردات اللغة غري الواضحة، كما أنه على ذلك

 ،ووظفها يف منهجه األصولية و الفقهية، قواعدلبعض ال -اهلل رمحه -اإلمام ابن مرزوق   تعرض -
 .إعمال الدليلني معاكقاعدة  الرتجيح ب
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مل خيرج عموما عما  كان معهودا عند أئمة املذهب قبله،  -رمحه اهلل-إن  اإلمام ابن مرزوق احلفيد  -
  قواعد املعينة على ذلك.وذلك فيما يتعلق مبصادر األحكام ومسالك االستدالل ومناهج االستنباط وال

 

 واهلل املستعان واملوفق

 واحلمد هلل رب العاملني

 
 
 

 

 



 الفهارس العامة
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ارقمه السورة اآلية ةالصفح   

.....(.....فَ أََزلَُّهَما الشَّْيطَاُن َعْنَها  )  67 36 البقرة 
..(اِس  ُكْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلن َّ )  95 110 آل عمران 

فَق َاُلوا(ِل ََ  )فَقَْد َسأَُلوا ُموَسى أَْكَبَر ِمْن ذَ   67 153 النساء 
(ُلواِإذَا قُْمُتْم إَِلى الصََّلِة فَ اْغسِ )  88 67 المائدة 
(ةُ تَ يْ المَ  مُ كُ يْ لَ عَ   تْ مَ ر  حُ )  115 60 المائدة 
(َوَلِكْن ُيرِيُد لُِيَطه رَُكمْ )  88 67 المائدة 
(اوح  فُ سْ ا مَ م  دَ  وْ أَ )  115 145 األنعام 
....(ْن ُدوِن اللَِِّ َيْدُعوَن مِ َوَل َتُسبُّوا الَِّذيَن  )  106 108 األنعام 
(اوأُْمْر قَْوَم ََ يَ أُْخُذوا بِأَْحَسِنهَ )  100 145 األعراف 
(فَ أَْجِمُعوا أَْمرَُكمْ )  30 71 يونس 

676 30 اإلسراء )فَ َل َتقُ ْل ّلُهَما ُأفٍّ(  
(ُِ تَّبُِعوَن أَْحَسنَ اَلِذيَن َيْسَتِمُعوَن القَْولَ فَيَ )  100 18 الزمر 
(فَ اْعَتبِرُوا يَ ا أُوِلي اْْلَْبَصارِ )  666 63 الحشر 

666 67 الطالق )َوِإْن ُكنَّ أُوَلِت َحْمٍل(  
(َوَما أُِمرُوا)  88 60 البينة 

 

 

 فهرس اآليات القرآنية



 الفهارس العامة
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ةالصفح الحديث الحرف  
 
 

 األلف

: إنَّ م َحمًَّدا يَ ْقت ل   َأَخاف   » َحاََ  أْن يَ ق وَل النَّاس  ْْ « َأ  666  
«َخَبثًا  إَذا َكاَن الم َاء  َيْحِمل  ق  لَّتَ ْيِن َلْم َيْحِملْ  »  33-33  
«قَاِضَيَت   َأرَأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى أََِيِك َدْين  َأك ْنتِ  »  666 

َحاَِي » ْْ َتَديْ ت ْم ا  َأ «ْهَتْديَ ت ْم كالنُّج وِم َِأَي ِّه م  اق ْ  37 
َها؟ «أَلَْيَس ََ ْعَدَها َطرِيٌق ِهَي َأْطَيب  ِمن ْ  » 36 

«ِإنََّما اأْلَْعَمال  َِالن ِّيَّاِت  »  83 
«َلْم يَ تَ َفرَّقَا  اْلبَ ي َِّعاِن َِاْلِخَياِر َما » الباء  83 
َكَما َأَمَرَك اهلل » التاء «تَ َوضَّأ ْ  36 
 88 » ج ِعَلْت لِ يَ  اأَلْرض  َطه وراً َوَمْسِجداً  « الجيم
ر  النَّاِس قَ ْرِني ث مَّ الَِّذيَن يَ ل ونَ ه مْ  » الخاء «ْم  ث مَّ الَِّذيَن يَ ل ونَ ه  َخي ْ  53  
«رَِكَب فَ َرًسا َعرِيًّا و أْجَراه   » الراء  36 
 36 »َّل ي َصلاَينَّ  َأَحد ك ْم اْلَعْصَر إّلا ِفي ََنِ ي ق  َرْيََةَ  «  الالم
«ال َمِديَنة َكالِكيِر تَ ْنِفي َخَبثَ َها  » الميم  38 

«ِمَن اْلَكَباِئِر َشْتم  الرَّج ِل َواِلَدْيِ .....  »  110 
ًرا ي  َفقِّْه   ِفي ا»  يِن َمْن ي ِرد اللَّ   َِِ  َخي ْ «لدِّ  أ 
«َسٌن َما رَآه  الم ْسِلم وَن َحَسًنا فَ ًهَو ِعْنَد اهلل حَ »  100 

َ ر وا َعْن َمْن تَْأخ ذ   َوَهَذا الِعْلم  ِدينٌ  » الواو « وا ِديَنك مْ فَاْن  08  
ي َطهِّر ه  َما ََ ْعَده    »  الياء » 36 

يةنبو ال احايي فهرس األ  
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 اَلسم الصفحة
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 أحمد َن أَي يحيى: التلمساني 00
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 الزمخشري: محمود َن عمر  57
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 اَن سحنون: محمد َن سحنون 70
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 : عبد اهلل َن عبد الرحمن الشارمسحي 53
 الشاطبي: قاسم َن فيرة 57
 اَن شاس: عبد اهلل َن محمد 70
 الشريف التلمساني: محمد َن أحمد 08
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 اَن ْديق: إَراهيم َن محمد الدمشقي 07
 اَن الصالح: عثمان َن عبد الرحمن الشهرزوري 58
 اَن أحمد المريني: عبد الحق َن عثمان 0
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 َن محمداعبد الحق الصقلي:  76
 اَن عبد الحكم: عبد الرحمن َن عبد اهلل 70
 عبد الرحمن الثعالبي: َن محمد َن مخلوف 03
 اَن عبد النور التونسي: محمد َن محمد 06
 اَن عبدوس: محمد َن إَراهيم 70
 العتبي: محمد َن أحمد القرطبي 70
 أحمد َن إَراهيمَن اي: مرينعثمان ال 0
 : أَو سعيد َن زيانعثمان َن يغمراسن 3
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 َن نصر البغدادياالقاضي عبد الوهاب:  53
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 الحرف أو المرجعالمصدر  
  القرآن الكرمي- 
 إمسالعيل باشا -

 هدية العارفين
  1891إستنبول:  .لبنان، بريوت: يار العلو  احلديثة، ط

 

 أمحد بن قاضي اتمكناسي -
 جذوة اّلقتباس

  .1891اتمملكة اتمغربية، الرباط: يار اتمنصور للطبالعة والوراقة، ي.ط: 

 

 ابن األثري، أبو السعايات اتمبارك بن حممد.  -
 النهاية في غريب الحديث و األثر. 

حممد حمموي الطنااحي وطاهر أمحد الزاوي. اتمكتبة اإلسمامية لصااحبها احلاج  :حتقيق
 رياض الشيخ.

 

 

 أمحد نور سيف -
 عمل أهل المدينة َين مصطلحات مالك وآراء األْوليين

اإلمارات العربية اتمتحدة، ييب: يار البحوث للدراسات اإلسمامية و إاحياء الجراث، 
  2222-ـه1221: 2ط

 

 بن احنبل، أبو لعبد اهلل أمحد -
 مسند اإلمام أحمد

  .1881هـ/1211: 1القاهرة: يار احلدي ، ط مصر، : أمحد حممد شاكرقيقحت

 

اتمصاير واتمرامعفهرس   
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 اآلمدي، لعلي بن حممد، أبو احلسن. -
 أْول األحكام.اإلحكام في 

 : إبراهي  العجوز.قيقحت
  1891هـ/1221 ،1ط ،لبنان، بريوت: يار الكتب العلمية

 

 سليمان بن خلف ،البامي -
 اإلشارة في معرفة األْول

 : حممد لعلي فركوس،قيقحت
   1881/ـه1211: 1مّكة اتمكّرمة: اتمكتبة اتمكّية، ط 

 

 حممد بن إمسالعيلالبخاري،  -
 ْحيح البخاري

 حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر.
  هـ1222 ،1: يار طوق النجاة، طبريوت

 

 الجرمذي، حممد بن لعيسى،. -
 سنن الترمذي. 

 حتقيق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاي لعبد الباقي وإبراهي  لعطوة لعوض. 
  .      1891هـ/1181، 2ط ،احلليب ايبشركة مكتبة ومطبعة مصطفى الب

 

 .احملاسن مجال الدين يوسف بن األمري سيف الدينأبو ، ابن تغري -
 الّنجو  الزّاهرة يف ملوك مصر والقاهرة.

 : حممد احسني مشس الدينقيقحت 
  1882 ـ/ه1211: 1ط ،يار الكتب العلمية :بريوت ،لبنان

 

 التنبكيت، أمحد بابا -
 نيل اّلَتهاج َتطريز الديباج

 تقدمي: لعبد احلميد لعبد اهلل اهرامة. 
 1ليبيا، طرابلس: منشورات كلية الدلعوة اإلسمامية، ط

 



 الفهارس العامة
 

133 
 

 لعلي بن حممد الشريف.، اجلرماين -
 التعريفات

  .1891ه/1221، 1يار الكتب العلمية، طلبنان، بريوت: 

 

 شهاب الدين أمحد بن لعلي  ،ابن احجر العسقماين -
 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

  1881/ـه1212 ،ي.ط :بريوت ،لبنان

 

 .لعلي بن أمحد، ابن احز  -
 اإلحكام في أْول األحكام.

  1892هـ/1222، 1لبنان، بريوت: يار اآلفاق اجلديدة، ط

 

 احسان فلمبان -
 خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة

مدة: يار البحوث للدراسات اإلسمامية وإاحياء الجراث،  اتمملكة العربية السعويية،
  2222هـ / 1221، 1ط

 

 احلسن بن حممد الوزان اتمعروف بـ ) ليون اإلفريقي ( -
ف إفريقية  ْو

 محمد حجي ومحمد األخضر. ترجمة:
  1891، 2، بريوت: يار الغرب اإلسمامي، طلبنان

 

 ي.احسن الصويين -
 اَن مرزوق الحفيد حيات  وفكره

  2221اتمملكة اتمغربية، مكناس: مطبعة سجل ماسة، يط،  

 

 احلطاب -
 في شرح مختصر خليل الجليلمواهب 

 : زكريا لعمريات.قيقحت
  1881/ـه1211 ،1لبنان، بريوت: يار الكتب العلمية، ط
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 ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد  - 
 وفيات األعيان وأنباء أَناء األزمان

 حتقيق: ي.إاحسان لعّباس.
 ، يط.لبنان، بريوت: يار صاير

 

 اخلرشي، حممد بن لعبد اهلل  -
 شرح خمتصر خليل

 لبنان، بريوت، يار الفكر، يط، يت

 

 أبو ياوي السجستاين، سليمان بن األشع . -
 سنن أَي داود.

 : حممد حميي الدين لعبد احلميد. حتقيق
 لبنان، بريوت: اتمكتبة العصرية.

 

 الدسوقي، محمد َن أحمد -
 حاشية الدسوقي

 لبنان، َيروت: دار الفكر، دط، دت

 

 مشس الدين، حممد بن أمحد، أبو لعبد اهلل.الذهيب،  -
 سير أعالم النبالء   

  تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون
  1891/ـه1221 ،2ط بريوت: مؤسسة الرسالة، لبنان،

 

 الرازي، فخر الدين حممد. -
 المحصول في علم أْول الفق .

 : طه مابر العلواين. قيقحت
  1889/ـه1219 ،1مؤسسة الرسالة، ط لبنان، بريوت:
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 الرّازي، حممد بن أيب بكر بن لعبد القاير -
 مختار الصحاح

  2222/ـه1221 ،1مصر، القاهرة: يار احلدي ، ط

 

 الزرقاين، لعبد الباقي بن يوسف -
 شرح الزرقاين لعلى خمتصر خليل

 حتقيق: لعبد السما  حممد أمني
  2222هـ/1222، 1لبنان، بريوت: يار الكتب العلمية، ط

 

 ، أبو العباس أمحد التلمساينزكريابن  -
 اإلمامغاية المرام في شرح مقدامة 

 يير مشنان. إ: ي. حمند أو قيقحت
  2221ه/1221 ،1لبنان، بريوت: ط

 

 بدر الدين. الزركشي، -
 البحر المحيط في أْول الفق 

 .األشقر : ي.لعمر سليمانقيقحت
   1899/ـه1228 ،1ط  :الغريقة ،مصر

 

 الدين.الزركلي، خري  -
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من العرب و 

ين و المستشرقين.  المستعَر
  1891 ،9يار العل  للممايني، طلبنان، بريوت: 

 

 ، تاج الدين.السبكي -
 طبقات الشافعية الكبرى

 .: حمموي حممد الطنااحي و لعبد الفتاح حممد احللوقيقحت
 ـه1211 ،2ط ،هجر للطبالعة والنشر
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 السخاوي، حممد بن لعبد الرمحن -
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع

 يط ،بريوت: يار احلياة ،لبنان

 

 ، حممد األمني.الشنقيطي -
 مذكرة أْول الفق 

 ي.ت ،ي.ط ،الدار السلفية للنشر والتوزيع ،اجلزائر

 

 الشوكاين، حممد بن لعلي. -
 .تحقيق الحق من علم األْول ىإل إرشاد الفحول    

 و مصعب.ب: حممد سعيد البدري أحتقيق
  . 1882/هـ1212، 1ط: يار الفكر، بريوتلبنان، 

 

 ، حممد بن لعليشوكاينال -
 البدر الطالع َمحاسن من َعد القرن الساَع

 .حتقيق: احسني لعبد اهلل العمري
  2212هـ/ 1211  ،2، طسوريا، يمشق: يار الفكر

 

 الصفدي، صماح الدين بن خليل بن أبيك  -
 الوافي َالوافيات

  2221/ـه1221 ،1ط ،يار الفكر :بريوت ،لبنان

 

 لعايل نويهض -
 معجم أعالم الجزائر

  1892/ـه1222 ،2ط، مؤسسة نويهض الثقافية :بريوت ،لبنان

 

 إمسالعيل أبو القاس  ، ابن لعّباي -
 المحيط في اللغة

 .ياسني: حممد احسن آل قيقحت
  1882/ـه1212، 1ط ،لعامل الكتب :بريوت ،لبنان
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 يوسف بن لعبد اهلل.، ابن لعبد الرب -
 جامع َيان العلم وفضل 

 : أبو األشبال الزهرييقيقحت
  .1882هـ/1212 ،1ط ،يار ابن اجلوزي ،السعويية

 

 لعبد الرمحن اجليمايل -
 تاريخ الجزائر العام

   1891هـ/ 1221، 1ط لبنان، بريوت: يار الثقافة،

 

 ي.لعبد الرمحن بن لعبد اهلل الشعمان. -
 أْول فق  اإلمام مالك "أدلت  النقلية".

  2222/هـ1222 ،1ط الرياض: اإليارة العامة للثقافة والنشر،السعويية، 

 

 لعبد اهلل كنون  -
ي في األدب العَري  النبوغ المغَر

  1891هـ/1181 ،1ط ،مكتبة اتمدرسة ويار الكتاب اللبناين لبنان، بريوت:

 

 ي.لعبد الكرمي زيدان.  -
 الوجيز في أْول الفق .

  .1891 /هـ 1219  ،1ط، بريوت: مؤسسة الرسالة

 

 . أ.ي.لعبد الكرمي النملة -
 .المهذب في علم أْول الفق  المقارن

  .  1888 /هـ 1222 ،1ط : مكتبة الرشد،الرياض

 

 لعبد الوهاب خماف -
 علم أْول الفق 

  1891ـ/ه1221، 11 ط، يار القل  ،الكويت
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 لعثمان كعكاك -
 موجز التاريخ العام للجزائر

 تقدمي ومرامعة: أبو القاس  سعد اهلل وآخرون.
  2221  ،1بريوت: يار الغرب اإلسمامي، ط ،لبنان

 

 العدوي، لعلي بن أمحد -
 احاشية العدوي

 حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقالعي
   1882هـ/1212يط، لينان، بريوت، يار الفكر، 

 

 العلوي الشنقيطي -
 نشر البنود على مراقي السعود

 ي.طمطبعة فضالة،  اتمملكة اتمغربية، احملمدية:

 

 لعليش، حممد بن أمحد -
 منح اجلليل شرح خمتصر خليل

  1898هـ/1228لبنان، بريوت: يار الفكر، يط، 

 

 أبو الفماح لعبد احلي، ابن العماي احلنبلي -
 الذهب في أخبار َمن ذهبشذرات 

 لبنان، بريوت: يار إاحياء الجراث العريب، ي.ط، ي.ت
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 :ملخص البحث
حماولة  وإبراز مكانته العلمية، و -رمحه اهلل-يهدف هذا البحث إىل التعريف باإلمام ابن مرزوق احلفيد 

لألحكام الشرعية يف كتابه املنزع استنباطاته  املنهج الذي اتبعه يفو  مصادر االستدالل عنده،  الوقوف على
 .-طهارة منوذجاال-النبيل 

 الكلمات المفتاحية:

 استثمار األحكام الفقهية. املنهج االستداليل، مصادر االستدالل، املنزع النبيل،ابن مرزوق احلفيد، 

 

 باللغة اإلنجليزية: مترجم ملخص البحث

: SummaryResearch  

This research aims to introduce the Imam Ibn Marzoug Alhafid (May god mercy him) and 

highlighting his scientific status, and try to stand on his reasoning sources, and the approach that 

he took in his conclusion of the legitimacy rules, in his book the noble way (the purity as a model). 

The keywords: 

Ibn Marzoug Alhafid, the nobel path, the deductive approach, the reasoning sources, the fiqh’s 

rules Investment. 

       

 باللغة الفرنسية: مترجم ملخص البحث

Résumé de la recherche : 

Cette recherche a pour bute d’introduire le Imam Ibn Marzoug Alhafid (que la miséricorde 

soit sur lui) et de souligner sa place scientifique et essayer de s’arrêter sur ses références 

d’inférences, ainsi que la méthode qu’il a poursuit pour conclure les règles légitimes dans 

son livre la noble orientation (la purification en modèle). 

Les mots clés :  

Ibn Marzoug Alhafid, la noble orientation, l’approche déductive, les sources d’inférence, 

l’investissement des règles du fiqh.  


