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ملخص
 ويحقق في.يسلط هذا القال الضوء على إسهاميات الفكر والؤرخ الزائري اليونشريسي فيي أعماله
مينهجيته في جمع فتاوى معاصريه في القرن اليتاسع الهجري الوافق للقرن الامس عشر اليلدي
 النوازل واليفتاوى التي جمعها اليونشريسي تعكس الياة.وأسلفيهم فيي الغرب العربي والندلس
.اليومية الدينية والجتماعية والثقافية في شمال أفريقيا بشكل عام وفي الزائر بشكل خاص
 مجموعات، إسهامات، الفقه الالكي، الزائر، الونشريسي:الكلمات الفتاحية
Resumen

El presente artículo arroja luz sobre las aportaciones del intelectual e historiador
argelino al-Wanšarīsī a través de sus obras. Investiga su metodología al recopilar las
fetuas de sus contemporáneos en el s. IX. H / XV d.C, y de sus antepasados en el
Magreb y al-Andalus. Las nawāzil y fatwas que recoge al-Wanšarīsī refejan la vida
cotidiana religiosa, social y cultural en el norte de África en general y Argelia en
particular.
Palabras claves: al-Wanšarīsī, Argelia, jurisprudencia malikí, metodología,
compilaciones.
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مقدمة
يعد العلمية اليونشيريسيي مين اليعلماء الذيين اهيتموا بيالنوازل والفتاوي الفقهية،
أي القضايا اليتي رفعت مين ميختلف فئات التمع إلى اليقضاة ورجال الفتوى ليلنظر
فييها ،وهييي عيادة مييا تيذكيير الييقضية أو اليينازلية الفقهييية كيما حييدثييت بييأشيخاصييها
ووقيائعها ،واسيم القاضيي أو اليفتي اليتي رفيعت إليه ،وأحييانيا اليتارييخ الذي وقيعت
فيه ،ثيم اليواب أو الفتوى حول تلك الينازلية أو اليسألية الفقهية ،فهيي ميرآة صيادقة
تعكس هموم ومشاكل أفراد التمع ،وما يشغل تفكيرهم في فترة زمنية محددة.
وقيد جيمع اليونشيريسيي اليفتوى عين عيلماء النيدليس واليغرب وأجيوبية اليعلماء
اليتأخيريين واليتقدميي ،أي فيقهاء الياليكية فيي اليغرب السيلميي مين تيلمييذ الميام
مياليك مين شييوخ اليونشيريسيي ،وأقيرانيه اليعاصيريين ليه ،وفييهم مين عرف بيالجيتهاد
الييطلق والجييتهاد اليذهييبي ،وحيتى ميين ليم يييبلغوا درجيية الجييتهاد ،لييكنهم بيذلييوا
ج ييهودا فييي ت ييأوي ييل ن ييصوص ال ييتقدم ييي ،وت ييعليلها لس ييتنتاج الح ييكام ال يياض ييعة
لييتطلبات اليينوازل ،والحييداث الييظرفييية اليياصيية ،لسييتنتاج الحييكام فيييما يعسيير
الوقيوف على أكثره في أمياكنه ،واسيتخراجيه لتبدده وتفرقه ،وانبهام محله وطريقه،
رغييبة فييي عييموم اليينفع بييه ،ورتييبه عييلى البييواب الفقهييية ،ليسهييل الميير فيييه عييلى
الباحث والطلع والناظر ،كما ذكر أسماء الفتي إل ما نذر.
وعيليه ييكن طيرح الشيكاليية التية :ل شيك أن أبيا اليعباس اليونشيريسيي سياهيم
في تنشييط الركة الثقافية الزائرية بصفة خياصية ،واليغاربية بيصفة عيامية في القرن
اليتاسيع الهجيري ،فيي ميجال فيقه الينوازل ،ميقدميا فيكرة واضيحة عين اليياة اليديينية
واليثقافيية واليضاريية والجيتماعيية اليسائيدة فيي اليغرب السيلميي .فيما هيو اليدور
الذي قام به من أجل الفاظ على الرث العلمي والثقافي والضاري الغاربي؟
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ومييحاوليية مييني لييللييام بييالشييكالييية ميين كييل جييوانييبها ،تييعرضييت فييي الييبحث
ليلتعرييف بهيذا اليقطب اليعلمي مين خيلل تيرجيمته ،واليعواميل اليتي سياهيمت فيي
نييبوغييه ،وكييذا الشيييوخ الييذييين تيتلمذ عيلى يييدهييم ،مييعرجييا عييلى إسييهامييات هييذه
اليشخصية اليفذة فيي جيمع اليفتاوى الفقهيية فيي بيلد اليغرب ونسيبها إليى فيقهائيها،
ميع إعيطاء صيورة واضيحة ليلحالية الجيتماعيية فيي اليزائير وبيلد اليغرب ،مين خيلل
الشيارة إليى أحوال اليتمع مين خلل اليعادات اليسائدة في الفراح والقيراح ،وأنيواع
اللبسة والطعمة ،وحالت معينة في الرب والسلم ،والعمران.
 -1ترجمته
هيو أبيو اليعباس أحيمد بن يحي بين محمد بين عيبد اليواحد بين عيلي اليونشيريسي،
نسبة إليى جيبال الونشرييس بياليغرب الزائيري ،اليعالم اليعلمية اليصنف البيرع واليفقيه
الكيمل ،البحير اليزاخير واليكوكيب اليباهير ،حيجة اليغاربية عيلى أهيل القيليم ،وفخيرهيم
اليذي ل يجحيده جياهيل ول عياليم اليفقه الياليكي ،حاميل ليواء اليذهيب عيلى رأس اليائية
الييتاسييعة ،وليد حيوالييي834هـ 1430/م ،تييلقى دراسييته بييتلمسان  1عييلى الييعديييد مين
شييوخها كأبي الفضل قياسيم بن سيعيد اليعقبانيي ،ووليده اليقاضيي أبيو سياليم العقباني،
 1تيتد ميلكة تلمسان مين واد زا ونهر ميلوية غربا إليى اليوادي اليكبير وصحراء نومييديا جنوبا،
وكانت هذه الملكة تمل فيي القدي اسم قيصرية ،عندميا كانت خاضعة لسيطرة الرومان،
وكيانت أيضا معقل بني زيان نسيبة إلى يغمراسن بني زيان ،وورث اللك أحفاده مين بعده،
وتلمسان ميدينة أزلية ولها سور حصي ميتقن الوثاقة ،وهيي مدينتان في مدينة واحدة يفصل
بينهما سور ،وكانت تلمسان دار ميلكة زناته ،وحولها قبائل كثيرة من زناته ،وغيرهم من
اليبربر .أنظر :السن الوزان ،وصف إفريقية ،ترجمة:محمد حجي ومحمد الخضر،ج ك ف ،دار
الغرب السلمي ،بيروت ،ط  ، 02سنة  ، 1983ص.21-07
عبد الينعم الميري ،اليروض اليعطار في خبر القطار ،تيقيق إحسان عباس ،ميؤسسة ناصرللثقافة ،بيروت ،ط ، 1980، 02ص.135
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وحفيده اليقاضيي ،واليعاليم اليطيب اليصالح بن ميرزوق اليكفيف ،وأحمد بين زكيري،

والعالم أبي عبد ال اللب ،ومحمد الريني ،ومحمد بن عباس العبادي وغيرهم.2
وفييي أول محييرم عيام874هـ اتيهمه السيلطان اليزييانيي محيمد الياميس بين ثيابيت
بالتآمير عليه ،بسيبب ميجاهيرته بيالق فألق بيه الذى ،ونهبت داره ،وفر إلى ميدينة
الشريف الدريسي ،نزهة الشتاق في اختراق الفاق ،ج  ،02عالم الكتب ،بيروت ،ط ،01 1409هـ ،ص.534
أبو عبيد ال البكري ،السالك والمالك ،ج  ، 02دار الغرب السلمي ،ص.748-745 2الونشريسي،العيار اليعرب و الامع الغرب عن فتاوى علماء إفريقية و الندلس ،خرجه
جماعة من الفقهاء بيأشراف محمد حاجي،ج  ،01دار اليغرب الس لميي ،ب يروت ،ط  ،1س نة
 ، 1981صأ-ك.
أح مد اليقري اليتلمسان ي،ن فحاليطيب فيي غصن الندليس الرطيب و ذكر وزييرهيا لسانالدين بن الطيب ،تقيق إحسان عباس ،ج ن ،دار الصادر ،لبنان ،سنة 1969م  ،ص.208-207
أحيمد بيابيا اليتنبكتي ،ن يل الب تهاج ب تطرييز اليدييباج ،دار الب حاث ليلترجيمة والنشير والتوزيع ،الزائر ،سنة ،2011ص .75-74
 محمد بن محمد بن عمر بن قاسم بن مخلوف ،شجرة الينور اليزكية في طبقات اليالكية،تقيق عبد اليد خيالي ،ج  ،01دار الكتاب العربي  ،بيروت ،ط  ، 01سنة 1424هـ2003 /م ،ص .157 -156
أحمد اليقاضي اليكناسي ،جذوة القتباس في ذكر مين حل مين العلم بيدينة فاس،ج ،1دار النصور للطباعة و الوراقة ،الرباط ،سنة 1973ص .157-156
 ابن ميري الش ري ف اليدييوني اليتلمسان ي ،البستان في ذكر الولياء و ال علماء بتلمسان،مراجعة محمد ابن أبي شنب ،الطبعة الثعالبية ،الزائر ،سنة1908م ،ص .54-53
 عمر رضا كحالية ،معجم الؤليفي تراجم ميصنفي الكتب العربية ،ج ك ف ،دار إحياء التراثالعربي ،بيروت ،سنة1376هـ1957/م ،ص .205
 إسماعيل باشا اليبغدادي ،هدية اليعارفي أسماء اليؤليفي و آثار الصنفي ،ج  ،1دار إحياءالتراث العربي ،بيروت ،ط  ، 1سنة ، 1992ص.138
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فيياس 3فياسيتوطنها وتيابيع دراسيته بيها ،واسيتفاد مين عيلمائيها ،وفيي طيليعتهم قاضيي
ميكناس محيمد بن أحمد الييفرني ومحمد القروي وغييرهيم ،حيتى عد مين اليعارفيي
بعلم الديث و التفسيير و التوحيد و الينطق .إل أنيه لزم تدرييس الفقه حتى يقول
مين ل ييعرفيه ل ييعرف غييره ،وكيان فيصيح اليلسان حيتى قيال بيعض مين كيان يحضر
 ك مال الس يد أب و م صطفي :ج وانيب مين اليياة الج تماع ية و الق تصادي ة و اليعلمية فياليغرب السلمي مين خلل نوازل و فتاوياليعيار اليعرب للونشريسي ،دار السكندرية للكتاب،
السكندرية ،سنة ، 1996ص.09-05
 خير الدين الزركلي ،العلم ،ج  ،1دار الليي ،بيروت ،سنة  ، 2002ص.969 محمد بن محمد الندلسي اليوزير السراج ،اللل السندسية في الخبار اليتونسية ،تيقيقمحمد حبيب الهيلة ، ،دار الغرب السلمي بيروت ،سنة، 1985ص.635-634
 أح مد ال قاضي اليكناسي ،درة الجال فيي أس ماء اليرجال ،ت قيق مح مد الحيمدي أبوالنور ،خ  ،01دار التراث ،القاهرة ،ط  ،01سنة  ، 1981ص.92-91
 إسيماع يل ب اش ا ب ن مح مد ب ن أميي ب ن ميير بين س ليم ،إي ضاح اليكنون ف ي اليذييل عيلىكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،ج  ، 04سنة1413هـ 1992/م ،ص.517
 3مدينة ميشهورة كبيرة على برّ الغرب من بلد اليبربر ،وهيي حاضرة اليغرب وأجلّ ميدنه قبل
أن تختطّ ميرّاكش ،وفاس ميختطّة بي هيضبتي عظيمتي ،وقد تصاعدت اليعمارة في جنبيها على
البل حتى بلغت قمته ،وقد تفجّرت كلها عيونا تسيل إلى قرارة واديها إلى نهر متوسط منبسط
على الرض ،ينبع ،من عيون في غربيها على ثلثي فرسخ منها بجزيرة دوي ثم ينساب يينا
وشمال في ميروج خضر فإذا انتهى النهر إليى اليدينة طلب قرارتها فيفترق منه ثمانية أنهار تشقّ
الدينة ،عليها نحو ستمائة رحى في داخل الدينة كلها دائرة ل تتوقف لييل ول نهارا ،تدخل
من تلك النهار في كل دار ساقية ماء كبار وصغار ،وتتكون من عدوتي :اليشماليية تسمى
ع دوة اليقروييي ،وال نوبيية هيي عيدوة الن دلسييي ،وبيدي نة فياس ضيياع وميبان شياميخة ودور
وقصور .وبي فاس وسبته عشرة أيام .انظر :ياقوت الموي ،معجم اليبلدان ،ج م ف ،دار صادر،
بيروت ،ط  ،1996، 02ص .232-230
الشريف الدريسي ،نزهة الشتاق في اختراق الفاق ،ج ق ف  ،الصدر السابق ،ص.242-24077
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ميجاليسه :لو حيضر سييبوييه لخيذ النحو مين فييه" ،و واظب عيلى اليتدرييس بيجاميع
اليقروييي أيين سيكن في دار حبس الياورة للمسجيد ،ثيم تيوسيع نيشاطيه فيانيتقل إليى
التدريس في مساجد ومدارس أخرى ،منها الدرسة الصباحية التي قرأ بها الدونة.
كان الونشيريسيي محل احيترام وتقدير مين الاصية و العامية ،لتجنبه اليوض فيي
السيياسية ،وميخالطة أولي المير ،لنه اتعظ مين حادثة تلمسان .والتزم ميهنته إلى أن
وافيته الينية ييوم اليثلثياء 20صييفر عيام914هـ عين عيمر ييناهيز اليثمانيي سينة ،قيضى
منها أربعي سنة بتلمسان وأربعي سنة بفاس.4
 -2شيوخه
تيتلمذ أبييو الييعباس اليونشييريسيي فيي تيلمسان عييلى ييد عيدد كييبير ميين اليعلماء
والشييوخ ،خياصية أن تيلمسان كيانت تتميز بحركة علمية وثقافية واسيعة باعتبارهيا
أكييبر حييواضيير بييلد الييغرب أنيذاك ،امييتد إشييعاعييها اليفكري والييعلمي ،ليشمل بييلد
الغرب قاطبة ،ولهذا نقتصر على ذكر من اشتهر منهم:
 -1قياسيم بن سيعيد بن محيمد العقباني اليتوفي سينة854هـ :هيو قاسيم بين سيعيد
بين محيمد اليعقبانيي التلمسانيي 5،الميام أبيو اليفضل ،أبيو اليقاسيم ،شييخ السيلم،
ميفتي النيام اليفرد ،اليعلمية اليافيظ  ،القدوة اليعارف التهيد اليعمر ،ميلحق الحيفاد
بالجداد ،القدوة الرحالة الاج.
 4ابن مري ،البستان ،الصدر السابق ،ص.121
 5أحمد بابا التنبكتي ،نيل البتهاج بتطريز الديباج ،الصدر السابق ،ص.369-368
 أحمد بابا التنبكتي ،كفاية التاج لعرفة مين لييس في الديباج،دار البحاث ليلترجمة والنشر و التوزيع ،الزائر ،سنة ، 2011ص.249-248
محيمد بين محيمد بين عيمر بين قياسيم بين مخيلوف ،شجيرة الينور اليزكيية فيي طيبقاتالالكية،ج  ،01الصدر السابق ،ص.361
ابن مري ،البستان ،الصدر السابق ،ص .259-25678
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أخذ العلم عن والده الميام أبي عثمان ،وغيره وحصل اليعلوم حتى وصيل درجية
الجيتهاد ،وليه الخيتيارات اليارجية عين اليذهيب ،نيازعيه فييها كيثير مين ميعاصيرييه
كيالميام ابين ميرزوق الفيد .ولي القضاء بتلمسان فيي صيغره ،ورأى أميله مين ذريته
في كبره ،وأحيرز قيصب السيبق في اليعلوم وحازه ،وقطع فيه صيدر اليعمر واسيتقبل
أعيجازه ،عيكف عييلى تيعليم اليعلوم وعيلى تييدريييس الييعدوم ميينها ،والييعلوم فييأفيياد
الفيراد واسيع جهابذة الفقهاء ،وأسيمع كل السيماع ميا اشيتهى وأراد ،له تعليق عن
ابيين الياجييب اليفرعييي ،وأرجيوزة تيتعلق بييالييصوفييية ،أخيذ عينه جييماعيية ميينهم :أبيو
البركات النالي ،ووليده أبو القاسيم العقبانيي ،وحفيده محيمد بن أحمد ،و العلمية
بين زكيري ،واليكفيف بين ميرزوق ،وأبو العباس اليونشيريسيي .توفيي فيي ذي اليقعدة
عام854هـ ،حضر جنازته السلطان.6
 -2أحمد اليعقباني اليتوفيي سينة840هـ :هيو أحمد بين قياسيم اليعقبانيي ،7قاضيي
تيلمسان ،والد الفيد العقباني ،نسيبه " لعقبان" قرية مين قيرى الندلس ،ذكر شييخ
السلم قاسم العقباني أنه توفي سنة840هـ بتلمسان.
 -3ابن ميرزوق الكفيف )824هـ901-هـ( :هيومحمد بين محيمد بن أحيمد بن
اليطيب ،الشهيير محيمد بين أحيمد بن محيمد بين محيمد بين أبيي بيكر بن ميرزوق
العجيسي التلمساني ،8عرف بالكفيف ،ولد الميام أبو الفضل قطب اليغرب حفيد
 6الصدر نفسه ،ص.259-258
 7محمد بن اليطيب اليقادري ،الكليل و اليتاج في تذييل كفاية التاج ،دار البحاث للنشر
و التوزيع ،الزائر ،ط  ،1سنة  ، 2011ص.22
 أحمد بابا التنبكتي ،نيل البتهاج بتطريز الديباج ،الصدر السابق ،ص.103-102 أحمد بابا التنبكتي ،كفاية التاج لعرفة من ليس في الديباج ،الصدر السابق ،ص .31ابن مري ،البستان ،الصدر السابق ،ص .116 8أحمد بابا التنبكتي ،نيل البتهاج بتطريز الديباج ،الصدر السابق ،ص.596-594
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بين ميرزوق شيارح اليتصر اليعام ،وكيان وليده صياحيب اليترجيمة إمياميا عياليا عيلمية،
وصيفه ابين داوود اليبلوي" :شييخنا الميام عيلم العيلم ،فخر خطباء السيلم سيللة
الوليياء ،وخيلف التيقياء ،اليسند اليروايية ،التحيدث ،اليقدوة اليافيل اليكاميل ،ابين
سيييدنيا شييخ السييلم خياتيية اليعلماء ،اليبر البحيير الييناقييد التحييريير الييشاور اليعمدة
الكبير ،ذوي التصانيف السديدة عبد ال ابن مرزوق".
أخذ اليعلم عن جيماعية مينهم أبيوه شييخ السيلم ،قيرأ عليه اليصحيحي و اليوطيأ
وغيير ذلك ميا كتب مين تأليف ،وتفقه عيليه وأجياز له ميا تيوز روايته ،ومينهم الميام
اليعاليم اليينظار الييجة أبيو اليفضل إبييراهييم بين أبييي زييد بين الميام ،و الميام اليعلمية
قاضيي الماعة قاسيم بين سيعيد العقباني ،و السيتاذ اليقري العاليم أحيمد بن محمد
بن عيسى اللحائي ،و الولي الصالح عبد الرحمن الثعالبي وغيرهم.
أخيذ عينه جيماعية مينهم أبيو اليعباس اليونشيريسيي ،وابين أخيت السييد اليطيب
محيمد بين ميرزوق ،و الشييخ أبو عيبد ال محيمد بين الميام بين اليعباس .كيان ميوليده
سنة 824هـ ليلة الثلثاء غرة ذي الجة توفي سنة901هـ.
 -4أحييمد بيين محييمد بيين يييعقوب العجيسييي  ،الشهييير بييالييعبادي ،يييكنى أبييا
العباس ،توفي بتلمسان سنة868هـ.9

-أحمد بابا التنبكتي ،كفاية التاج لعرفة من ليس في الديباج ،الصدر السابق ،ص

.417-416

ابن مري ،البستان ،الصدر السابق ،ص .394-391أح مد ال قاضي اليكناسي ،درة ال جال في أسماء اليرجال ،ت قيق مح مد الح مدي أبوالنور ،ج  ،2دار التراث ،القاهرة ،ط  ،01سنة  ، 1981ص.205
 9أحمد بابا التنبكتي ،نيل البتهاج بتطريز الديباج ،الصدر السابق ،ص .106
ابن مري ،البستان ،الصدر السابق ،ص .10880
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أحيمد بين محيمد بيين زكييري اليانيوي اليتلمسانييي الييتوفييي سيينة899هـ :ه ييو

أحييمد بيين محييمد بيين زكييري الييفقيه ،10الصيوليي اليبيانيي الينطقي ،اليعلمية اليفتي
اليعالم الافيظ اليتقن ،الميام الصيولي النحوي الفسير البيرع ،اليؤلف اليناظيم اليناثر.
أخيذ عين الميام بين ميرزوق و اليفتي الجة قياسيم العقبانيي ،و اليعلمية الصالح زاغيو،
والعالم العرف الفتي محمد بن العباس.
كان مشيتغل بالعلم و التدرييس ييكرر اليسألة الواحيدة ثلثة أيام ،أو أربعة أيام،
حيتى ييفهمها اليعام و الياص ،وانيتفع بيه السيلمون كيلهم .ليه تيآلييف كيثيرة مينها:
تييأليييف فييي ميسائييل الييقضاء و الييفتوى ،وشييرح عيقيدة ابين اليياجيب سييماه" بييغية
الطالب في شيرح عقيدة ابن الاجب" ،ومينظوميته الكبرى في علم الكلم في أكثر
مين خمسمائة بييت ،وشيرح الورقات لميام الرميي أبيي اليعالي في أصيول الفقه ،وله
فتاوى منقولة من معيار الونشريسي.
أخذ عنه خلق كيثير مين أجلهم الميام أحمد رزوق ،و الطيب العلمية محمد
بن ميرزوق حفيد الفيد ،وشييخ العالم أبو عبد ال الميام محمد بن اليعباس ،وسييد
أحمد بن الاج الناوي أصل ،الورنيدي دارا.
تيوفيي فيي صيفر سينة تيسعن وتيسعي وثيمانيائية  ،وقيبره ميشهور بيروضية الشييخ
السنوسي.
 10أحمد القاضي اليكناسي ،درة الجال في أسماء الرجال ،تقيق محمد الحمدي أبو
النور ،ج  ،1الصدر السابق ،ص .90
ابن مري البستان ،الصدر السابق ،ص .103-94أحمد بابا التنبكتي ،نيل البتهاج بتطريز الديباج ،الصدر السابق ،ص.116-115 أحمد بابا التنبكتي ،كفاية التاج لعرفة من ليس في الديباج ،الصدر السابق ،ص .50-4981

Otoño 2017

Número 5

Revista Argelina

 -3مؤلفاته:
ترك الونشريسي العديد من التصانيف جلها في الفقه و مسائل الشريعة ذكرها
أصحاب التراجم ،وقد عرف منها:
 أسينى اليتاجر في بييان أحكام مين غلب على وطنه النصارى ولم ييهاجر ،ومياييترتيب عليه مين اليعقوبيات ،وضيعها فيي شيكل رسيالية أجياب فييها اليفقيه اليغرنياطيي
محمد بن قطبة في شأن من بقي من السلمي في الندلس تت حكم النصارى .11
 الييفائييق فييي اليوثيائيق أو اليينهج الييفائيق و النهيل اليواثيق و اليعنى اليلئيق بييأدب اليوثيقوأحكام الوثائق ،و أفاد ابن مري التنبكتي أنه لم يقم بإتامه  ،وكان في صناعة التوثيق.

 غنية العاصر و التالي في شرح فقه وثائق أبي عبد ال القشتلي. التصر أحكام البرزلي اختصر فيه نوازل البرزلي. إييضاح اليساليك إليى قيواعيد الميام مياليك ،ضيمنه ميائية وثيمانيي عشير قياعيدةاختلف في تفسيرها أصحاب الذهب الالكي.12
 عدة البروق في تلخيص ما في الذهب من الموع و الفروق. القصد الواجب في معرفة اصطلح ابن حاجب وهو في ثلثة أسفار. إضياءة اليلك و اليرجع بياليدرك عيلى مين أفيتى مين فقهاء فياس بتضمي اليراعيالشترك ،أدرجها في كتابه العيار.13
 تنبيه الذق الندس على من سوى القرويي و الندلس ،وأدرجها في كتابه العيار. 11محمد بن حمو العمران والعمارة مين خلل نوازل الونشريسي ،كنوز ليلنتاج والنشر
والتوزيع ،تلمسان ،سنة ،2011ص . 08
 12اليونشريسي،اليعيار اليعرب و الامع اليغرب عن فتاوى علماء إفريقية و الندليس ،ج ،01
الصدر السابق ،ص د
 13اليونشريسي،اليعيار اليعرب و الاميع اليغرب عن فتاوى علماء إفريقية و الندليس ،ج ،01
الصدر السابق ،ص د.
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 تنبيه الطالب الدارك على توجيه الصلح بيي ابن صيعد و الباك ،أدرجها فيكتابه العيار.
 البدي لطأ الميدي. الجوبة ،وهي ردود على أسئلة ألقيت عليه. السئلة والجوبة ،وهي أجوبة بتلمسان عن أسئلة لشيخه محمد القروي بفاس. شرح الزرجية في العروض. الولية  ،تناول فيها الطط الشرعية في سبع عشرة ولية. حل الرقبة عن أسير الصفقة ،نسبه إليه محمد ميارة. الوفيات ،ذيل فيه كتاب شرف الطالب في أسنى الطالب لبن قنفذ. فهرس وضعه برسم تلميذه القاضي ابن عبد البار. أقضية العيار في التاريخ. حل الربقة عن أسير الصفقة.14 اليعيار اليعرب و الاميع اليغرب عين فيتاوى علماء إفريقية والنيدلس و اليغرب،قال أحمد بابا التنبكتي في كتابيه نيل البتهاج ":أنه في سيتة أسيفار" ،وذكر ذلك
أييضا الشيرييف اليتلمسانيي ،وقيال محيمد بين عيسكر":أنيه فيي سيبعةأسيفار" .وهيو
الن فييي إثييني عشييرة مجييلدا دون مجييلد الييفهارس ،خييرجييه جييماعيية ميين الييفقهاء
بإشراف الستاذ محمد حجي ،طبعة دار الغرب السلمي ،لعام1401هـ1981/م.
وييعتبر هيذا اليكتاب مين أهيم ميؤليفات اليعلمية اليونشيريسيي ،وقيد اعيتمد فيي
فتاويه التي أوردهيا كيتابه على ميصادر الفقه اليالكي ،سيواء الميهات والتصرات في
الصيول والفروع والنوازل واليوثائق ،كما اعتمد في فتاوى اليغربيي الدنى والوسيط
عيلى بيعض كيتب الينوازل اليغربيية ،ومين أهيمها نيوازل اليفقيه أبيي اليقاسيم اليبرزليي
 14الصدر ﻧﻒسه ،ص ﻩ.
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القيرواني اليتوفيي سينة 844هـ ،و" الذرة اليكنونة في نوازل ميازونية "15لييحي بن أبيي
عمران الغيلي التوفي سنة883هـ.16
ويتاز كتاب اليعيار بيكثرة ميا احتوى عليه مين نوازل ،وهيي تختلف أسياسيا عين
الفيتراضيات الينظرية اليتي شيبعت اليفقه وضخمته وعيقدته ،فيكانت الحيداث اليتي
عياشيها اليناس فيي اليناح اليغربيي مين اليعاليم السيلميي  ،ميصطبغة بياليصبغة اليلية،
وميتأثرة باليؤثرات الوقيتية ،ميدعاة إلى اجتهاد الفقهاء لسيتنباط النصوص الفقهية،
ومقارنتها وتأويلها.17
ومييواضيييع هييذا الييكتاب حسييب الييترتيييب الييذي وضييعه نيياشييروه لهييذه الييطبعة
كالتالي:
ال ييزء الول :ن ييوازل ال ييطهارة – و ال ييصلة و ال يينائ ييز و ال ييزك يياة ون ييوازل ال ييصيام و
العتكاف ،نوازل الج.
الزء الثاني -:نوازل الصيد و الذبائح و الشربة و الضحايا.
 نوازل اليان و النذور. نوازل الدماء و الدود و التعزيرات.الزء الثالث -:نوازل النكاح.
 15مدينة بالزائر بالقرب مين مستغان ،وهيي على ستة أمييال مين البحر ،وهيي ميدينة بي جبال،
ولها مزارع وبساتي وأسواق عامرة ،وليها يوم يجتمع فييه لسوقيها قبائل اليبربر بضروب مين اليفواكه
واللبان والسمن ،والعسل بها كثير ،وهيي من أحسن اليبلد صفة وأكثرها فواكه وخصباً .أنظر:

الشريف الدريسي ،نزهة الشتاق في اختراق الفاق ،ج  ، 01الصدر السابق ،ص ص.272-271
 عبد النعم الميري ،الروض العطار في خبر القطار ،الصدر السابق ،ص.522-521 16كمال السيد أبو مصطفي :جوانب مين الياة الجتماعية و القتصادية و اليعلمية في
الغرب السلمي من خلل نوازل وفتاوى ىالعيار العرب للونشريسي ،الرجع السابق ،ص.08
 17اليونشريسي،اليعيار اليعرب و الامع اليغرب عن فتاوى علماء إفريقية و الندليس ،ج ،01
الصدر السابق ،ص و-ز.
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الزء الرابع - :نوازل اللع و النفقات و الضانة و الرجعة.
 نوازل اليلء و الظهار و اللعان. نوازل التمليك و الطلق و العدة و الستبراء.الزء الامس :نوازل العاوضات و البيوع.
الزء السدس -:مسالة الوصايا وضعت ببجاية.18
 نوازل الرهن و الصلح و الماية و الوالة و الديان و التفليس.الزء السابع :نوازل الحباس.
الزء الثامن :مسالة في الياه و الرافق.
 نوازل الشفعة و القسمة نوازل اليجارات والكرية و الصناع. أسئلة مجموعة من السماسرة. بقية نوازل الساه. 18قاعدة الغرب الوسط )الزائر( ،ميدينة عظيمة على ضفة البحر يضرب سورها ،وهيي
على جرف حجر ،ولها مين جهة الشمال جبل يسمى امسيول ،وهو جبل سام صعب الرتقى،
وفي أكنافه جمل مين الينبات الينتفع به في صناعة اليطب ميثل :اليبرباريس ،،ويقال إن ميرسىبجاية
كانت فيه آثار قديية ،وإنها كانت مدينة فيما سلف ،فبناهيا الينصور وسماها النصورية ،وانتقل
ملكهم من القلعة إلىبجاية واتخذوها دار ميلكهم .وبينها وبي قلعة بني حماد أربيعة أيام،
وهيي ميدينة عظيمة ميا بي جبال شاميخة قد أحاطت بها والبحر مينها في ثلث جهات في الشرق
والغرب والوف ،ولها طريق إليى جهة اليغرب يسمى الضيق على ضفة النهر السمى بالوادي
الكبير ،وطريق في اليقبلة إلى قلعة بني حماد على عقاب وأوعار ،وكذلك طريقها إليى الشرق،
ولييس ل ها ط رييق سهلة إل مين جيهة ال غرب ،وب ي بيجايية وسيطيف ي وم ان .أن ظر :ع بد الينعم
الميري ،الروض العطار في خبر القطار ،الصدر السابق ،ص.82-81
 نزهة الشتاق في اختراق الفاق ،ج ق ف  ،الصدر السابق ،ص.261-259 ياقوت الموي ،معجم البلدان ،ج ق ف ،دار صادر ،بيروت ،ط  ، 1996، 02ص.33985
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 نوازل من الضرر و البنيان.الزء التاسع- :بقية نوازل الضرر.
 نوازل الوديعة و العارية. نوازل الهبات و الصدقات و العتق. نوازل الوصايا وأحكام الاجير. نوازل الغضب والكراه و الستحقاق.اليزء اليعاشير :نيوازل القيضية و اليشهادات و اليدعياوى و الييان ،نيوازل اليوكيالت
والقرار والديان.
اليزء اليادي عشير :نيوازل الياميع ،ميواضييع ميختلفة ل تيدخيل تيت أي بياب مين
البواب السابقة في الكتاب.
اليزء اليثانيي عشير - :كيتاب فيتح اليباب ورفيع اليجاب بيتعقيب ميا وقيع فيي تيواتير
القرآن الكري من السؤال و الواب.
 مسألة بيان تواتر القرآن و الفرق بي القرآن و القراءات. أسئلة من التفسير وغيره. سؤال في علم الصرف. مسائل في التفسير.الزء الثالث عشر :خاص بالفهارس.
خاتة
من خلل البحث نخلص لموعة من النتائج ارتأينا أن نسردها تباعا:
أن الونشيريسيي اهيتم بجمع اليفقه الياليكي بيأصيوليه وفروعه ،ميضمنا كيتبه بتعليقاتيه
الييتي قييد تييقصر تييارة لييتكون سييطرا أو سييطورا ،وقييد تييطول لييتغطي صييفحة أو
صيفحات ،بيالضيافية إليى فيتاوى أحيمد اليونشيريسيي فهي غير قليلة كيتعليقاته،
فهو عالم بالصول والفروع ،ناقد بصير ،يقبل ويرد ،يرجح ويضعف.
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 إن تيرتيييبه اليينوازل واليسائييل الفقهييية عييلى البييواب الفقهييية كيالييطهارة ،والييصلةوالييزكيياة وغيييرهييا ،تييدل أنييه فهييرس الييفقه والييالييكي فييي الييزائيير وبييلد الييغرب
والنيدليس ،حيتى يسهيل ليلمطلع واليباحيث واليدارس الطيلع عيلى اليكم فيي
مسألة فقهية معينة بسهولةّ ،كما قدم قائمة عن العلماء والفقهاء وأهل الفتوى
في القطر الذكور.
إن الميانية اليعلمية لحيمد اليونشيريسيي ليم تيسمح ليه بياليتصرف فيي ليغة نيصوصالينوازل واليسائيل الفقهيية السيتعصية اليواردة ليلفقهاء ليلبث فييها ،فيكان ييأتيي
بنصوص السيئلة على حياليها ،وليو أنيها محررة مين طيرف اليعوام ،وهيي غياليبا ميا
تيكون بياليلغة اليدارجية أو اليلهجات اليتلفة السائيدة فيي الينطقة ،وهيذا ميا يفتح
بيياب الييبحث عييلى مييصرعييه أمييام عييلماء النييثروبييولييوجيييا و الييلهجات لييدراسيية
اللهجات السائدة في بلد الغرب والندلس آنذاك.
 بيا أن الينوازل هييي عيبارة عيين قييضايييا ومسيتجدات تيطرأ عيلى اليياة الجيتماعييية،فهيي ميرآة عاكيسة لهموم التمع وميشاكيل أفراده ،وميا يشغلهم في تلك الفترة،
وعياداتيه وتقالييده فيي اليناسيبات التلفة ،والسيتجدات اليسائدة على اليساحية
الثقافية والركة العلمية والضارية التي تعبر عن أصالة التمع وخصوصياته.
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قائمة الصادر و الراجع:
 أحمد بابا التنبكتي،ن يل البتهاج بتطريز اليديباج ،دار البحاث ليلترجمة و النشر و اليتوزيع،الزائر ،سنة.2011
 أحمد بابا اليتنبكتي ،كفاية التاج ليعرفة مين لييس في اليديباج ،دار البحاث ليلترجمة و النشرو التوزيع ،الزائر ،سنة.2011
 أحمد القري التلمساني ،نفح اليطيب في غصن الندليس اليرطيب و ذكر وزيرهيا لسان الدينبن الطيب ،تقيق إحسان عباس ،ج ن  ،دار الصادر ،لبنان ،سنة 1969م.
 أحمد القاضي اليكناسي ،جذوة القتباس في ذكر من حل مين العلم بيدينة فاس،ج ق  ،دارالنصور للطباعة و الوراقة ،الرباط ،سنة.1973
 أحمد القاضي اليكناسي ،درة الجال في أسماء الرجال ،تقيق محمد الحمدي أبو الينور،ج  ،01دار التراث ،القاهرة ،ط  ،01سنة .1981
 أحمد القاضي اليكناسي ،درة الجال في أسماء الرجال ،تقيق محمد الحمدي أبو الينور،ج  ،2دار التراث ،القاهرة ،ط  ،01سنة .1981
 إس ماع يل ب اشيا اليبغدادي ،ه دي ة ال عارف ي أس ماء اليؤليفي و آث ار ال صنفي ،ج  ،1دار إحيياءالتراث العربي ،بيروت ،ط  ، 1سنة.1992
 إسماعيل باشا بن محمد بن أميي بن مير بن سليم ،إيضاح الكنون في الذيل على كشفالظنون عن أسامي الكتب والفنون ،ج  ، 04سنة1413هـ1992/م.
 اليسن اليوزان ،وص ف إف ري قية ،تيرج مة:مح مد ح جي ومح مد الخ ضر ،ج  ،02دار ال غربالسلمي ،بيروت ،ط  ، 02سنة .1983
 خير الدين الزركلي ،العلم ،ج  ،1دار الليي ،بيروت ،سنة .2002 الشريف الدريسي ،نزهة الشتاق في اختراق الفاق ،ج  ،01عالم اليكتب ،بيروت ،ط ،011409هـ.
 الشريف الدريسي ،نزهة الشتاق في اختراق الفاق ،ج  ،02عالم اليكتب ،بيروت ،ط ،011409هـ.
 عيمر رضيا كحالة ،معجم الؤلفي تراجم مصنفي الكتب العربية ،ج  ،02دار إحيياء اليتراثالعربي ،بيروت ،سنة1376هـ1957/م.
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 كمال السيد أبو مصطفي :جوانب مين الياة الجتماعية و القتصادية و العلمية في اليغربالسلميي مين خلل نوازل و فتاوى ىاليعيار اليعرب للونشريسي ،دار السكندرية للكتاب،
السكندرية ،سنة.1996
 أبو عبيد ال البكري ،السالك والمالك ،ج  ،02دار الغرب السلمي. مح مد بين حيمو اليعمران واليعمارة مين خيلل نيوازل اليونشيريسيي ،كينوز ليلنيتاج والنشيروالتوزيع ،تلمسان ،سنة.2011
 محمد بن محمد الندلسي الوزير السراج ،اللل السندسية في الخبار التونسية ،تقيقمحمد حبيب الهيئة ، ،دار الغرب السلمي بيروت ،سنة.1985
 محمد بن محمد بن عمر بن قاسم بن مخلوف ،شجرة النور الزكية في طبقات الالكية،تقيق عبد اليد خيالي ،ج  ،01دار الكتاب العربي  ،بيروت ،ط  ، 01سنة1424هـ 2003/م.
 محمد بن اليطيب القادري ،لكليل و التاج في تذييل كفاية التاج ،دار البحاث للنشر والتوزيع ،الزائر ،ط  ، 1سنة .2011
 ابن ميري الشريف الديوني التلمساني ،البستان في ذكر الولياء و اليعلماء بتلمسان ،ميراجعةمحمد ابن أبي شنب ،الطبعة الثعالبية ،الزائر ،سنة1908م.
 عيبد الينعم اليميري ،اليروض العطار فيي خبر القطار ،تقيق إحسان عباس ،ميؤسسة ناصرللثقافة ،بيروت ،ط .1980، 02
 اليونشيريس ي،ال عيار اليعرب و اليام ع اليغرب ع ن فيتاوى ع لماء إف رييقية و الن دل س ،خ رج هج ماعة مين اليفقهاء ب أش راف مح مد حاجي،ج  ،01دار اليغرب الس لميي ،ب يروت ،ط ،1
سنة .1981
 ياقوت الموي ،معجم البلدان ،ج ،04دار صادر ،بيروت ،ط .1996، 02 -ياقوت الموي ،معجم البلدان ،ج ،04دار صادر ،بيروت ،ط .1996، 02
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