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الداودي و ابن مرزوق  -علماء اجلزائر يف فقه احلديث النَّبوي ِّ الشَّريف منهج 
 .-احلفيد أمنوذجا

 
 حممد بوطيبة بن قالوز

 اجلزائر –كلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإلسالمية و هران 
Boutaibak_mohamed@yahoo.com                   

 مقدمة
 و رغم الثالث، اهلجريني، و التاسع السابع القرن خالل علمي ازدهار املغرب ظهر يف لقد    

 الدول أمصار ضاهت اليت املغرب أمصار أعظم من تلمسان السياسية كانت األوضاع تدهور
 تعزيز يف زاد العلوم و ممّا خمتلف ويف األعالم من كثري فيها نبغ خلدون، ابن قال كما اإلسالمية

 اليت و املدارس املساجد، إبنشاء األمراء اهتمام العلماء هو و انتشار وازدهارها، الفكرية احلياة
 أغادير و جامع الكبري، تلمسان مسجد آنذاك مثل العلمي االزدهار على دليل خري كانت
 إنشاء إىل ابإلضافة ابلعباد، احلسن أبو السلطان شيده الذي العظيم بتلمسان و املسجد األعظم

و  املدارس هلذه وكانت العلماء، من الكثري منها خترج علمية، منارات كانت كربى، مدارس عدة
 ابلعلم املشتغلون األمراء أنشأ كما الطلبة،و  واملدرسني الفقهاء عن تصرف عظيمة أوقاف املساجد

 بتلمسان وزاوية ه(،756 )ت التميمي حممد بن هللا عبد أبو زاوية منها نذكر العلم، ودور الزوااي
 حيث النازحني األندلس علماء األصيلة، اإلسالمية الثقافة تعزيز يف زاد العباد، ومما بطريق كائنة

 األعظم واجلامع بتلمسان، اجلامع املسجد وأصبح األندلسية ابلثقافة املغربية الثقافة امتزجت
 عصر العصر هو هذا من جعل ذلك ،كلّ 1والزيتونة القرويني جامع عن أمهية يقل ال أبجادير
 تلمسان وكانت والّلغة، واحلديث الفقه يف العلماء مشاهري من بطائفة فقد حفل العلمي، االزدهار

 .الفنت وانتشار السياسي االضطراب فيها يؤثر مل العلم، طالب وكعبة العلماء موطن آنذاك
 ورواية حفظا خاصة عناية وأولوها املطهرة السنة وكتب احلديث بعلم اجلزائر علماء اهتم لقدو   

 أصح يعد الذي البخاري صحيح رأسها وعلى السنة كتب جبميع اهتموا فقد وتدريسا، وشرحا
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املتخصصون، ومن مظاهر عناية علماء الغرب  األئمة ذلك نّص على كما هللا كتاب بعد كتاب
اإلسالمية بفقه احلديث أن وجد فيهم شرح قدمي للجامع الصحيح: يعّد من اثين شروح الكتاب 
البخاري، وهو كتاب النصيحة يف شرح البخاري للحافظ اإلمام أيب جعفر أمحد بن نصر الداودي 

 ه(.402) ت
 البخاري، فقد احلديث خصوصا كتاب صحيحبشرح  االهتمام كان املوحدين و يف عهد    

 ، الزايين العهد يف ابحلديث االهتمام استمر و دراسة، و مساعا حديثية جمالس للموحدين كانت
 حيضرها الصبح صالة بعد عديدة جمالس احلديث لعلم تعقد كانت حيث دراسته يف وتوسعوا
 مل كبريا احتفاال الصحاح كتب قراءة خبتمة حيتفلون القراء كان الناس،كما وعامة و الطلبة الشيوخ
 علم يف فربز احلسن، املسند كتابه يف اجلد مرزوق ابن تعبري حسب ومجاال إجالال مثيل له يشهد

التنسي  إسحاق أيب العامل الفقيه مثل وافر، بسهم ضربوا شيوخ كثريون تلمسان أهل من احلديث
 .املكرمة مكة و بفاس عالية طرق فيه له كانت الذي (هــ(680 )ت
 يف واألربعني البخاري صحيح على تعليقا فألف احلديث، بعلم اخلطيب مرزوق ابن اعتىن و    

 مخسة يف األحكام عمدة كتاب وشرح العصر، صالة وقبل اجلمعة صالة بعد أمالها الصحاح
 مرزوق ابن" حفيده أثره واقتفى  احلديث يف األحكام عمدة شرح يف املرام تيسري :مساه جملدات
 الورقة البحثية. ميثل منوذجا هذه الذي "احلفيد

اهتمامهم،  إىل إضافة وعلومه اهتماما واسعا ابحلديث كذلك كان االهتمام املريين العهد يف و    
 بلغ و عهده يف والفنون العلوم ازدهرت وقد ابنتظام عنان أيب يف عهد ابحلديث االهتمام استمر و

 احلديث نشر يف سعى كما للدولة الرفيعة املناصب يف بتعيينهم الرقي أوج واحملدثون العلماء
 حبافظ مرزوق ابن وصفه الذي العليا واملعاهد املدارس ببناء وقراءته حفظه على والتشجيع

 كان السبيت و الذي الفهري رشيد اببن عمر الشهري بن حممد هللا عبد أبو املسند املغرب،و احلافظ
 دائم جملس له وكان  احلديث بصناعة العناية اتم النقل، صحيح اإلسناد، عايل السماع، كثري

 . 2للبخاري
 : بشرح احلديث اهتموا الذين اجلزائر علماء ومن    

 ألف فقد ، (ه 569 ) سنة املتوىف زى احلم الوهراين يوسف بن إبراهيم إسحاق أبو احلافظ /1
 و مسلم، و صحيحي البخاري ابملوطأ، خصه اآلاثر، صحاح على األنوار مطلع مساه كتاب
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 الرواايت ، واختالف األلفاظ ضبط بني فيه مجع عياض، للقاضي األنوار مشارق مثال على صّنفه
 .3املعىن وبيان

 اإلشبيلي األزدي إبراهيم بن هللا عبد بن الرمحن عبد بن احلق عبد حممد أبو احملدث واإلمام /2 
 ،4الصحيحني بني اجلمع : بينها من جليلة مؤلفات -هللا رمحه-أّلف فقد ه(، 581 البجائي)ت

 . جملدين يف ومسلم البخاري من مجعه
 الذي ه 682 عام املتوىف اجلزائري يوسف بن بكر أيب بن حيي بن هللا عبد احملدث الشيخ /3

 القسنطيين قنفذ ابن احملدث واإلمام الدارقطين سنن يف الضعاف األحاديث ختريج كتاب ألف
 اإلشبيلي فرح  ابن لقصيدة شرح وهو املطالب أسن يف الطالب شرف ألف و قد ه 809 املتوىف

 درس الذي القرن التاسع من العجيسي الزرماين حيي الدين شرف واإلمام احلديث، ألقاب يف
 والشيخ الالمع، الضوء يف له ترجم وقد مرارا، السخاوي به واجتمع مبصر الشيخونية ابملدرسة

 يف الواري الزند :أّلف الذي ، ه 868 عام املتوىف أببركان املعروف الراشدي خملوف بن حممد
 الشمين حممد بن أمحد والشيخ مسلم، رجال ضبط يف املبهم وفتح البخاري، رجال ضبط

 التلمساين العلمي والشيخ حجر، البن الفكر خنبة نظم الذي ه، 872 سنة املتوف القسنطيين
 من طائفة عهده يف فنبغت فقد والزوااي ه 888 عام املتوىف ، رمحون بن أمحد بن حيي زكراي أبو

 الرحلة وكانت االجتهاد، مرتبة بلغ وقد الورغيايل هللا عبد حممد أبو : منهم  واحلفاظ احملدثني كبار
 بن حممد والشيخ ، البخاري اختصر العبدوسي، موسى عمران أيب بن العزيز عبد القاسم إليه، وأبو

 التقريب :وله ، بتونس واملستقر بتلمسان املولود هللا عبد أبو الرصاع األنصاري هللا عبد بن قاسم
 حممد اإلمام والشيخ ه، 894 عام تويف وقد الكتب من وغريها الصحيح اجلامع لرواية والتصحيح

 اإلمام أيضا البخاري بصحيح البخاري، واهتم صحيح من جزء شرح الذي السنوسي يوسف بن
 التسهيل كتاب ألف فقد تلمسان، أهل من الرصاع، األنصاري قاسم بن حممد هللا عبد أبو

 البن البخاري صحيح شرح من بديع انتقاء وهو الصحيح، اجلامع لرواية والتصحيح والتقريب
 رمحه الرصاع خط عليه جزء منها الكتاين، احلي عبد الشيخ مبكتبة كاملة منه نسخة توجد حجر،

                                                           

 .624،1641، 594 رقم حتت بفاس القرويني جبامعة منه نسخة توجد ، - 3
نويهض، دار اآلفاق  عادل حتقيق الغربيين، العباس أبو ببجاية، العلماء من عرف فيمن الدراية عنوان - 4
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 على واضحة داللة هذا كل الثالث ويدل واجلزء األول اجلزء بتونس العبدلية ابملكتبة ويوجد ، هللا
 .5صحيحه و ابلبخاري املغاربة اهتمام مدى
 و أكبوا به، املغرب علماء عناية فكثرت مسلم صحيح أما و":املقدمة صاحب قاله ما إنّ  و    
 وأكثر شرطه، على يكن مل مما الصحيح، غري من البخاري، كتاب على تفضيله على وأمجعوا عليه

 بفوائد املعلم :ومساه شرحا عليه -املالكية فقهاء من -املازري اإلمام وأملى الرتاجم، يف له وقع ما
 الدين حمي و تالمها  املعلم، إكمال :ومساه ومتمه بعده من عياض القاضي جاء مث……مسلم

 .6وافيا" شرحا فجاء عليهما وزاد الكتابني يف ما استوىف بشرح النووي
 ولكن عامة ليس البخاري على إايه وتفضيلهم مسلم بصحيح املغاربة عناية كثرة به يقصد إمنا    
 أن   الربيح املتجر مقدمة يف احلفيد مرزوق ابن ، و قد بنّي 7شرطه على يكن مل مما الصحيح غري من

 وذلك الصحيح، غري يف وهذا كلهم، وليس البخاري على مسلم صحيح قدّموا املغاربة بعض
 يف وتركوا اجلزائريني العلماء قبل من النبوية ابلسنة االهتمام الطرق، واستمر ومجعه مسلم، لسهولة

 احملدث والشيخ :نذكر األعالم هؤالء من احلديث وكتب احلديث علوم خمتلف يف مؤلفات ذلك
 الباري فتح: املؤلفات من وله ه 1129 عام املتوف البوين ساسي بن قاسم بن أمحد العباس أبو

 مصطلح يف حجر البن الفكر خنبة ونظم التعليق، أصل يف التحقيق وكتاب البخاري، غريب بشرح
 عشر اثنيت يف البخاري شرح له املالكية فقهاء كبار من احلسن، أبو الونيسي والشيخ احلديث،

 وقد تلمسان، قضاء ويل الذي ، ه 1271 عام املتوىف التلمساين الداودي حممد أبو والشيخ.جزءا
 عام املتوىف اجلزائري  صاحل بن طاهر العالمة يكمله و الشيخ مل البخاري صحيح أيضا هو شرح

 هذا يف السابقون العلماء قاله ما خالصة فيه مجع ،و الكتاب م 1920 ل املوافق ه 1338
 األستاذ األعالم هؤالءبني  ومن احلديث بعلوم االهتمام واستمر.جملدين يف مطبوع والكتاب.العلم

 م. 1929ه/ 1347 شعبان يف املتوىف) شنب أيب بن العريب بن حممد الدكتور
                                                           

 املكتبة ق، :ص العنايب، حممد :وتعليق حتقيق األنصاري، حممد هللا عبد أبو الرصاع، فهرستينظر:  - 5
 .تونس العتيقة،=

-، دار الكتب العلمية، بريوت2000-1/1421، ط خلدون بن الرمحن عبد:خلدون ابن مقدمة - 6
 .525لبنان،

 ( الوضع وجوده السياق حسن إىل يرجع فيما كان إمنا مسلم، لصحيح وتفضيلهم املغاربة اهتمام إن - 7
البخاري  لكتاب األصحية حيث من تفضيلهم بل األصحية، إىل راجع ذلك أبن منهم أحد يقطع ومل والرتتيب،

 كمال حممد تعليق ، 22 :حجر ابن :الفكر خنبة شرح النظر نزهة : مسلم، ينظر من أصح شرطه الذي
 الرتاث، دت. األدمهي، مكتبة
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 :املبحث األول : ترمجة نصر الداودي و بيان منهجه الفقهي
 ترمجة أبو نصر الداودي:  املطلب األول

مل يتطرق لرتمجة اإلمام أيب جعفر الداودي إال فئة قليلة من علماء الرتاجم والوفيات، فقد ترجم    
هـ(، فصاحب شجرة 799هـ(، مث تاله برهان الدين ابن فرحون )ت544له القاضي عياض )ت

النور الزكية، فصاحب معجم املؤلفني، على أن بعض هؤالء ينقل عن بعض، واملصدر واحد و هو 
 ضي عياض يف ترتيب املدارك.القا
الداودي األسدي من أئمة املالكية  8و أم ا إمامنا فهو : اإلمام أبو جعفر أمحد بن نصر    

 سنة مولده، إال أن القاضي عياض بن موسى قال –ممن تقدم آنفا  –ابملغرب، مل يذكر من ترمجه 
أملى كتابه يف "شرح املوطأ" مث  " إن أصله من "املسيلة"، وقيل من "بسكرة" كان بطرابلس، وهبا:

 .9انتقل إىل تلمسان"
:"وكان درسه وحده،  : ومل يعرف عن الداودي أنه محل عن أحد من املشايخ، قال ابن فرحون   

، وعد القاضي عياض ذلك عيبا 10مل يتفقه يف أكثر علمه على إمام مشهور، وإمنا وصل إبدراكه"
"بلغين أنه كان ينكر على معاصره من علماء القريوان سكناهم يف مملكة بين عبيد،  وغمزا فقال:

وبقاءهم بني أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة بذلك فأجابوه :"اسكت ال شيخ لك"... يشريون أنه 
لو كان له من يفقهه حقيقة الفقه لعلم أن بقائهم، مع من هناك من عامة املسلمني، تثبيت هلم 

، وبقية صاحلة لإلميان، وأنه لو خرج العلماء من إفريقية ملا بقي فيها من العامة آالف على اإلسالم
 . 11آالف، فرجحوا خري الشرين"

                                                           

 .102/ 7ترتيب املدارك وتقريب املسالك، القاضي عياض،  نشر وزارة األوقاف املغربية، دط،دت،  - 8
 .7/102املصدر نفسه،  - 9
دار الرتاث  –املذهب،ابن فرحون، حتقيق : حممد األمحدي أبو النور :الديباج املذهب يف أعيان علماء  -10

 .166/ 1القاهرة، دط،دت،
 .1/102ترتيب املدارك وتقريب املسالك،   - 11
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ومع ذلك فقد وصفه غري واحد ابلتقدم والرايسة يف العلم، فقال فيه ابن فرحون:"وكان فقيها 
حاله الشيخ حممد بن حممد ، و 12فاضال متقنا، مؤلفا جميدا، له حظ من اللسان واحلديث والنظر"

 . 13خملوف بقوله :"اإلمام الفاضل العامل املتفنن الفقيه"
 
وأشهر من محل عن اإلمام  : أبو عبد امللك البوين، وأبو بكر بن حممد بن أيب زيد، وأبو علي بن  

 . 14الوفاء رمحة هللا عليهم أمجعني
ألف فيه "شرحه للموطأ" مث انتقل  لبث اإلمام أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي بطرابلس زمنا  

هـ، وقربه عند ابب العقبة، قال القاضي عياض :"وقرأت يف  402إىل تلمسان، وهبا تويف سنة 
 . 15بعض التواريخ أن وفاته سنة إحدى عشر، واألول أصح"

وقد أل ف اإلمام الداودي كتبا متنوعة يف احلديث والفقه و األصول والعقيدة، تشهد له بسعة    
 :  16الطالع، والشهرة يف العلم، ومن بينهاا
 /كتاب النامي يف شرح املوطأ1 

 /الواعي يف الفقه2
/النصيحة يف شرح البخاري : وهو من الشروح األوىل للجامع الصحيح وسريد الكالم على 3

 .منهجه الفقهي فيه مفصال
 /اإليضاح يف الرد على القدرية.4 

 /كتاب األصول.5
 /كتاب البيان.6
 كتاب األموال : وقد طبع بتقدمي وحتقيق األستاذ سامل شحادة، ونشر بعناية دار الثقافة  /7
 .مركز إحياء الرتاث املغريب ابلرابط 

                                                           

 .166/ 1:الديباج املذهب،  - 12
 .111/  1شجرة النور الزكية، خملوف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دط،دت، - 13
 .166/  1، والديباج املذهب، 7/103ترتيب املدارك،  - 14
، ويف :شجرة النور الزكية أن الداودي تويف سنة 106/ / 1، والديباج املذهب 7/103ترتيب املدارك، - 15

 .هـ، وهو خمالف للمسطور يف املصادر املعتمدة 440
يضا تقدمي ، وانظر أ111/  1،شجرة النور166/  1، الديباج املذهب، 102/ 7ينظر: ترتيب املدارك،  - 16

 .195- 194/ 2سامل شحادة كتاب األموال، ومعجم املؤلفني 
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 : التعريف بشرح الداودياملطلب الثاين: 
ذكرت أكثر املصادر اليت ترمجت لإلمام الداودي شرحه البخاري ومسته : النصيحة يف شرح      

،  و الشيخ 19، والقنوجي18، و ابن فرحون17البخاري، ومن بني هذه املصادر القاضي عياض
 ابالسم،  وأشار إليه من غري تصريح 21،  وحممد رضا كحالة20حممد بن حممد خملوف

  .24،  وحاجي خليفة23وري،  واملباركف22القسطالين
على  –ممن اهتم يف هذا العصر بتتبع خمطوطات وذكر أماكن وجودها  –و مل ينص أحد     

مكان وجود شرح اإلمام الداودي، حىت قال يوسف الكتاين:" أما عن شرح النصيحة فال يعرف 
أثره إىل اليوم، وقد كان الظنون أنه من ذخائر خزانة القرويني، وقد حبثت عنه طويال، ومبساعدة 

ملرحوم العابد الفاسي، ومساعدون الذين أكدوا عدم العثور عليه، كما أنه ال يوجد مسجال قيمها ا
ضمن الكتب املفهرسة هبا، وال ذكر له يف خمتلف القوائم والفهارس املتعلقة خبزانة القرويني منذ 

 إىل اليوم، ولكنين أميل إىل وجوده إما بني الكتب اليت مل تفهرس بعد، و 1917فهرس بل سنة 
اليت أخذت الروضة أتكل بعضها، وإما بني مئات الكتب اليت استعريت من خزانة القرويني، 

 .25وبقيت ضائعة عن املستعريين إىل اآلن، ومازلت آمل العثور على هذا  الشرح النفيس

                                                           

 .103/ 7ترتيب املدارك،  - 17
 .166/  1الديباج املذهب،  - 18
عمان  –يف احلطة يف ذكر الصحاح الستة، تح : علي حسن احلليب دار اجلبل، بريوت ودار عمار  - 19

 .322،ص:
 . 111/ 1"شجرة النور الزكية،  - 20
 .195/  2املؤلفني،  معجم - 21
 .43/  1إرشاد الساري،  - 22
 .255/  1مقدمة حتفة األحوذي،  - 23
 .545/ 1كشف الظنون،  - 24
 .570-569/ 2بريوت، دت،  –مدرسة اإلمام البخاري يف املغرب، دار لسان العرب  - 25
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كتب يوسف الكتاين هذا الكالم منذ سنوات خلت، واملأمول يف القائمني على خزانة      
هم حمافظها أن يبالغوا يف التنقيب عن هذا السفر النفيس، والكتاب اجلليل، القرويني، وعلى رأس

 . 26ضمن الكتب اليت مل تفهرس بعد
و لقد محلين شوقي لشرح اإلمام الداودي إىل مجع مادته املتناثرة يف الشروح املتأخرة عنه،      

سطالين )ت هـ(، و شرح الق855هـ(، و شرح احلافظ العيين )ت 786كشرح  الكرماين )ت 
 .هـ(، فتجمعت عندي مادة علمية كثرية كتبت حوهلا هذه الدراسة923

 املطلب الثالث : منهج الفقه احلديث عند اإلمام الداودي.
و ذلك  لقد ركز اإلمام الداودي على االستنباط وبيان فقه احلديث يف شرحه على الصحيح    

 يظهر فيما يلي : 
احلديث: و األمثلة على ذلك كثرية جدا، نسوق منها مثاال             استخراج األحكام، وبيان فوائد /1

واحدا يف كتاب الغسل : عند قول عائشة رضي هللا عنها :"كنت أغتسل أان والنيب صلى هللا عليه 
، نقل احلافظ ابن حجر عن الداودي أنه استدل هبذا احلديث على 27وسلم يف إمناء واحد ..."
 . 28ة امرأته وعكسهجواز نظر الرجل إىل عور 

 : / مناقشة اآلراء، وبيان الراجح مع ذكر الدليل2
يف كتاب األذان" يف "ابب الكالم يف األذان" ذكر البخاري يف الرتمجة كالم سليمان ابن صرد     

يف أذانه، مث ساق حديث ابن عباس، وكالمه مع املؤذن وأمره له أبن ينادي :"الصالة يف الرحال"،  
ر مشروع فعلق الداودي على ذلك بقوله:"ال حجة على جواز الكالم يف األذان، بل القول املذكو 

 .29من مجلة األذان يف ذلك احملل"
 :/توجيه معاين األحاديث3 

                                                           

هلا النوادر و األعالق وال مانع من أن يكون شرح اإلمام الداودي، يف إحدى مكتبات العامل، اليت مجعت  - 26
النفيسة من كل حدب وصوب، واملأمول من مراكز خدمة الرتاث، وحتقيق املخطوطات، أن تطرق هذه 

 .األبواب، فعسى أن يظهر الشرح املفقود
 .250أخرجه البخاري يف الغسل، ابب :غسل الرجل مع امرأته، رقم   - 27
 .290/ 1فتح الباري،  - 28
 .10/  2، وإرشاد الساري، 77/  2الباري  فتح  - 29
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مثاله عند شرح حديث :"إذا أتى أحدكم الغائط، فال يستقبل القبلة، وال يوهلا ظهره، شرقوا أو    
، و قال الداودي :" اختلف يف قوله:"شرقوا أو غربوا"، فقيل إمنا ذلك يف املدينة، وما 30غربوا"

شام واليمن، وأما من كانت قبلته من جهة املشرق أو املغرب، فإنه يتيامن أو أشبهها كأهل ال
 . 31يتشائم"

 : الدفاع عنه /حكاية مذهب اإلمام مالك وتقريه و3
و  هذا ليس ابألمر الغريب، فقد كان الداودي من كبار املالكية، الذين تصدوا لشرح  موطأ    

: يف شرح حديث أيب بردة  لداودي نسوق املثال التايلاإلمام املال ولبيان أثر فقه مالك يف شرح ا
رضي هللا عنه قال :" كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :"ال جيلد فوق عشر جلدات إال يف 

،و ذكر احلافظ ابن حجر اختالف العلماء يف جواز الزايدة على العشر، مث 32حد من حدود هللا"
نيفة : جتوز الزايدة على العشر..." واعتذر الداودي قال :" وقال مالك والشافعي وصاحبا أيب ح

 . 33فقال :مل يبلغ مالكا هذا احلديث، فكان يرى العقوبة بقدر الذنب"
و ابجلملة، فإن شرح الداودي "لصحيح البخاري" حلقيق أن يعىن به أهل العلم، حبثا عن     

أصله، وتنقيبا عن نسخه، وإخراجا ملتنه، وتنويها بصاحبه،  وجاءت هذه الدراسة لتلفت أنظار 
الباحثني إىل هذا العلق النفيس، والكنز الثمني، الذي اغرتف منه األعالم الكبار شرقا وغراب، 
وصاحبها مل يدع أهنا وافية ابملقاصد اليت أمل الوصول إليها، كيف؟ وهذا األمر ال يؤمن فيه العتار، 
وال جيتنب فيه الشطط واخلطأ والنسيان، ألن األصل مفقود، والشرح غري موجود، حىت إذا ظهر 

 .ذات يوم، فتح ابب اإلصالح والتقومي واالستدراك
 
 
 

                                                           

 .144أخرجه البخاري يف الوضوء ابب :ال تستقبل القبلة بغائط أو بول، رقم :  - 30
 .277/  2العمدة  - 31
 .6848أخرجه البخاري يف احلدود ابب :كم التعزير واألدب، رقم:  - 32
 –، ويطول املقام لو حكينا احتفال الداودي ابإلمام مالك وأقواله، وتقرها، وحسبنا 12/150الفتح،  - 33

 .143/ 9، والكواكب الدراري، 124/ 1والعمدة،  190/  7أن حنيل القارئ على الفتح،  –هنا 
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 :وق احلفيد و بيان منهجه الفقهياملبحث الثاين : ترمجة ابن مرز 
 ترمجة ابن مرزوق احلفيد:  املطلب األول

احلفيد  مرزوق بن بكر أيب بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد هو   
 ويقصد املرازقة، علماء من غريه عن له متييزا ابحلفيد، واشتهر هللا عبد أبو التلمساين  العجيسي

  ه.781 املتوىف سنة الدين مشس ابخلطيب املشهور اجلد مرزوق ابن ابحلفيد حفيد
 املوافق(ه 766للهجرة  وسبعمائة وستني ستة عام األول ربيع من عشر رابع االثنني ليلة ولد    

 العلم، طلب يف ابلرحلة احلفيد مرزوق ابن بتلمسان(، واهتم م 1364 عام ديسمرب من للعاشر
 استكمل أين قسنطينة إىل تلمسان من رحل حيث بلده علماء عن العلم أخذ أن بعد وذلك
 رحلته يف القلصادي ابلرحالة ذكر وصف حىت وغراب شرقا البالد خمتلف إىل رحل ومنها ، تعليمه

 التقى وسبعمائة، وتسعني ثنتني سنة كانت األوىل احلج، إىل رحلتني رحل احلفيد مرزوق ابن أن
 من العلماء من مجعا فلقي عرفة ابن حّج رفقة مث جمالسه، وحضر بتونس عرفة ابن ابإلمام فيها

و  النويري و النور و اهليثمي، امللقن وابن البخاري، صحيح عنه روى الذي صديق ابن بينهم
 .وغريهم الدماميين

 اإلمام قال عنه، وأخذوا عنهم أخذ بعلماء التقى  ه 819 عام كانت الثانية والرحلة       
 كثريا عنه أو أخذت فأقام مرزوق ابن هللا عبد أبو شيخنا بتونس علينا قدم و .. ":  الثعاليب
 عليه وختمت القلشاين، حممد شيخنا ابن عمر حفص أيب صاحبنا بقراءة املوطأ مجيع ومسعت

 خشوع يعلوه حديثا عليه قرأت كلما وكان ، تفهم قراءة منزله يف عليه ا قرأ النووي، أربعينيات
 .34" هللا رمحه الكتاب ختمت أن إىل يبكي وهو أقرأ أزل فلم ابلبكاء أخذ مث وخضوع

 حممد علينا حفيده قدم و :" 781 سنة املتوىف الدين مشس جلده ترمجته ضمن حجر ابن وقال  
 خبط الشفاء شرح يل وقع قد وكان العشرين بعد وحج القاهرة مرزوق بن هللا عبد أيب بن أمحد بن

 واخللق اخلط وحسن والفنون، ابلعربية معرفة هو الرجل ،ونعم كثريا سرورا به وسرّ  به فاحتفته جده
 حفظه فضائله وظهرت وشغل حدث أن بعد بالده إىل ورجع التام واألدب واملعرفة والوقار واخللق

 .36منه..." و مسعت مين :"...مسع  أيضا قال و"35تعاىل   هللا

                                                           

 .5/425النفح ، 206 البستان ، 308 التنبكيت االبتهاج نيل  - 34
 .362-2/360الثامنة،  املائة يانأع يف الكامنة الدرر - 35
 .514املؤسس،  اجملمع - 36
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 و إبراهيم 37ه 811 سنة املتويف العقباين وسعيد اجلد، مرزوق أخذ كذلك عن ابن    
 عرفة وابن خلدون، ابن الرمحن عبد و3 (ه 792 ) سنة املتوىف التلمساين و الشريف املصمودي،

و  ، 5 ه 817 سنة املتوىف ، احمليط القاموس صاحب ، و الفريوزآابدي4 التونسي الورغمي
 .العراقي احلافظ

 التلمساين الشريف هللا عبد أبو  و لقد عاصر ابن مرزوق احلفيد جمموعة من العلماء منهم:   
عقيبة  بن حيي و أبو حجر العسقالين ابن واحلافظ العقباين، وقاسم ه، 847 سنة املتوىف

 ابجة ال تونس انحية الباجيمن هللا عبد بن حممد بن عمر حفص أبو  39والقلشاين ، 38القفصي
 .األندلس علماء آكابر من ، الصاحل الفقيه ابلقلشاين، عرف التونسي، األندلس

يعرف  الذي احلفيد الكثري من الفضالء نذكر منهم :  ابنه مرزوق ابن و قد تتلمذ على يد    
 املتويف اجلزائر و اجملاري األندلسي علماء كبار من الثعاليب خملوف ، و هــ(901) ابلكفيف

 . 40بباجية ه 891 سنة األندلس،تويف أهل من احلسن بوه و القلصادي  أ 862سنة
 من عشر رابع عشية اخلميس يف مرزوق ابن مات والرتحال والعمل ابلعلم حافلة حياة بعد و      

 م 1439 ل املوافق سنة والسبعني الست يناهز عمر عن ومثامنائة، وأربعني اثنني سنة شعبان
 اجلمعة صالة بعد األعظم ابجلامع عليه وصلي.له ترمجوا الذين العلماء إبمجاع وهذا بتلمسان،

 السلطان حضرها عظيمة جنازة له وكانت :القلصادي قال املسجد، بغريب هناك ابلروضة ودفن
تتمثل فيما كونه  يستهان هبا ال علمية ثروة احلفيد خلف قبل لقد فيما مثلها أر مل ، دونه فمن
تالميذه،  يف معنا مرّ  كما ، واألندلس والغرب الشرق من عنه أخذوا الذين الفطاحل العلماء من 

 واللغة والتفسري واحلديث والفقه العقيدة الفنون، خمتلف صنفهايف اليت الكتب و تتمثل كذلك يف
 أمهها: الرتكيز مع كتبه بعض ذكر على ونقتصر ، واملنطق والسرية وامليقات، واحلساب

 من هريرة أيب لفظ يف ما ذكر يف االعرتاف املتقني، هللا أولياء حديث شرح يف اليقني /نور1
 الصحيح، اجلامع شرح يف الربيح ، و املتجر البخاري مكررات يف الدراري ، وأنوار41االنصراف

                                                           

 107  مرمي، البن البستان ، 138 احملتاج كفاية ، 125  االبتهاج: نيل - 37
 .206االبتهاج، نيل ترمجته  - 38
 .606/ 2السندسية،  احللل - 39
 .308االبتهاج ،  ، نيل2/693نفح الطيب،  - 40
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 املتجر ومساه كتاب، يف ذلك يقيد أن له ظهر مث املسجد، يف الدروس من سلسلة يف شرحه الذي
 توجد احلديقة، يف واختصره احلديث، علوم يف رجز عن عبارة وهي ، الروضة-يكمل مل -الربيح
نسخة  من ،مصورة 49362 تسلسلي: حتت رقم ابلرايض فيصل امللك يف مركز منه نسخة

 .1517/2األسكورايل 
أشهر   من ويعد ، خليل خمتصر شرح يف النبيل املنزع : مساه كتااب ألف فيه الفقه فقد  و أما 

 عبارة وهو األم، قبل من الشرف إثبات يف الصم ، وإمساع42والتحرير ، اإلتقان غاية يف هو كتبه و
 وروضة قفصة، عامل حمادثة يف الفرصة ، واغتنام43املعيا يف الونشريسي نقلها مرزوق البن فتوى عن

 جواز على املعلوم الواضح الدليل ، تقرير44يكمله مل التهذيب شرح يف اللبيب أمل ومنتهى األريب
 .46املعيار يف الونشريسي نقله ، 45اخلليج مسائل يف البهيج والروض الروم، يد يف النسخ

 :الربيح املتجر بكتاب املطلب الثاين : التعريف
 اليت من الشروح واحدا يعدّ  الربيح  املتجر البخاري صحيح على احلفيد مرزوق ابن شرح إن       

 واللغة العلم من ففيه ،.خاصة اجلزائر ومكتبة عامة، الشريف النبوي احلديث مكتبة تفتخر هبا
 من فيه عما فضال العقول ذوي صدور يشفي ما املنهج و عمق واملنطق والرتاجم واحلديث والفقه
 مل مجة وفوائد مة قي لتحقيقات وتضمنه الدليل، على املبنية واملناقشة املنطقي واجلدل املناظرة أدب

 :" حيث قال املقدمة يف مرزوق ابن ذكر كما يكمل مل الشرح وهذا . ر اح الش من غريه يذكرها
 كتاب أثناء إىل الوضوء كتاب من صاحبه يوضئ الرجل ابب من الكتب من فشرحت ...

 ما وقع فإن……اإلميان كتاب من والنصف الوحي بدء وشرحت األوقات أبواب و… الصالة
 كان وإال يشاء ما يفعل هللا فكذلك تناسبه وأحوال احلسن هذا مع إمتامه من ويستبعد يستغرب

 ملا الكاملة الشروح عن أغىن ورمبا وشاء، صنعته رضي من منواله على ينسج منوذجا منها قدر ما
واستخراج  االستنباط يف جهده مث بنّي   "47..… واستنباطات وأتصيالت تفريعات من فيه

                                                                                                                                                            

 .6/191،  العارفني هدية - 41
 .397 احملتاج، ،كفاية 311 االبتهاج، نيل - 42
 .206-12/193املعيار، - 43
 397 احملتاج، كفاية ويف - 44
 .7/52الالمع، ، الضوء397، احملتاج، كفاية - 45
  .336-5/334املعيار،  - 46
 .2 ورقة /1 اجلزء :الربيح املتجر مقدمة - 47
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 ومن ميكن، مما احلسن استنباط يف اجلهد و استفراغ فائدة، برتك السماح الفوائد فقال:"... عدم
 عادة، املستحيل من الكتاب جرم و كرب األوصاف، هذه مع الشرح هذا إكمال رجاء كان مث

 48..." التقصري من إليها انضم ما مع السيما
 ويشري معرفته، ينبغي الذي الشيء لكن آنفا، املذكورة األبواب شرح على اقتصر مرزوق فابن     

 و رواه و رواه كامال البخاري صحيح شرح مرزوق ابن أن هو الربيح املتجر مقدمة يف جاء ما إليه
 أحد يقيده أو كتاب، يف يسجله أن دون هلم ينظمها كان اليت الدروس يف كامال لطالبه

 .تالميذه
و  الشرح، هذا يف املتبع املنهج فيها ين ب مبقدمة شرحه -هللا رمحه- احلفيد مرزوق ابن ابتدأ وقد

 الصحيح اجلامع قيمة و أبرز بني أن بعد الشرح، و ذلك هذا وضع إىل والباعث الدافع السبب
 .-هللا رمحة عليه- البخاري إمساعيل بن حممد صاحبه وقيمة

 رّاح، الش من غريه فات ما استدراك -شرحه مقدمة يف صرح كما -حاول الشرح هذا يف و
 من كتاب كل من أبواب مقاصد مجع :يذكروه مل ما أهم من و... ":قوله يف جليا هذا ويظهر

 إىل ينتقل مث الكتاب، من فصل كأنه معىن يف أكثرها من أو وحنوه الصالة الكبرية،ككتاب كتبه
 تلك بني املناسبة وتبيني منه، آخر فصل كأنه الكتاب ذلك من آخر معىن يف تشرتك أخر أبواب

 نراها اليت احملاسن من ذلك وغري بعض على بعضها تقدمي يف الرتتيب ووجه والفصول األبواب
 .49واإلكرام..." اجلالل ذي هللا بعون
 عن بعده أتى من كل عجز ما واألسرار الدقائق من البخاري تراجم ويف :"...قوله و يف    

 بقدر من فضله به ومن علينا به هللا فتح ما على ترمجة كل يف وسنبينه ذلك يف مقاصده استيفاء
 .50نستعني" وابهلل غريان إليه يسبق مل مما الطاقة من رزقنا ما

 :يف األماكن التالية الشرح هذا نسخ و توجد 
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 من احملفوظ : 113 رقم حتت ابجلزائر واألوقاف الدينية الشؤون وزارة نسخة :اجلزائرية أ/النسخ
 مقدمة، و أما اجلزء على إال منه أعثر ومل األول اجلزء ضاع بينما فقط الثاين اجلزء النسخة، و هذه

 اإلميان عالمة ابب أوله الثاين اإلميان، واجلزء أبواب وبعض الوحي بدء فيه شرح:الضائع األول
 .اإلميان من اخلمس أداء إىل األنصار حب

قسم  ابلرايض، اإلسالمية والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز نسخة :احلجازية  ب/ النسخة
 والتسلسل احلفظ رقم 04 /ج :احلفظ مكان 5976 : التسلسل رقم:املخطوطات /12/02

 .حديث :الفن ، 310: امليكروفيلم ، 00310:
 هو و… البخاري صحيح على مرزوق ابن العالمة شرح من الثاين اجلزء هذا : بدايته الثاين اجلزء
 :اخلط نوع .اإلميان من  اخلمس أداء بباب ينتهي و.… األنصار حب اإلميان عالمة ابب قوله

 إضافة األمحر ابملداد األبواب وعناوين األسود ابملداد النص كتب م، 17 -ه 11 :القرن.مغريب
 اسم يظهر واخلتم التملك للتصحيح، أخرى وبنسخة ابألصل قوبلت والنسخة.التنبيه خطوط إىل

 واملقابالت. التصحيحاتة بعض عليها.األوىل ورقة ال يف الغزايل هللا عبد
 به متيز املطلب الثالث : منهج ابن مرزوق يف يف كتابه ما

 القول، صاحب ويذكر الكتاب يذكر فريدا من نوعه ، منهجا فقهيا مرزوق ابن اتبع لقد    
 يف اتبعه الذي املنهج فيها ين ب مبقدمة شرحه ابتدأ املنقول القول بعد "انتهى" كلمة ويضع
 اجلامع قيمة وأبرز بني أن بعد الشرح،وذلك هذا وضعه إىل والباعث الدافع السبب وبني شرحه

 زمن يف وكنت" :قال حيث -هللا رمحة عليه- البخاري إمساعيل بن حممد صاحبه وقيمة الصحيح
 فيه ودرسته مدة ورو يته فرويته البخاري بصحيح ابالشتغال علي   هللا من   قد والكهولة الشبيبة
 الرواية جمالس يف يب مير وكان عدة سنني يف ختمته حىت فوائده من تضمن ما ومستنبطا مفهما
 حينئذ أوفق ومل الفوائد مجيل من وأظنه لغريي، أره مل ما وائد الف من بزعمي املستحسنة واإلقراء
 فطلبتها والقالئد الدرر نفائس سلك يف نظمها أراد من هبا ليتجمل الشوارد الزوائد تلك لتقييد

 ما تقييد إىل النفس اتقت احلني ذلك منذ و ...ابألوائل وحلقت توحشت قد فوجدهتا الشيخ بعد
 أثناء إىل الوضوء كتاب من صاحبه يوضئ الرجل ابب من من الكتب فشرحت...أمتىن كنت
 بفضل وكان اإلميان كتاب من والنصف الوحي بدء وشرحت األوقات .. أبواب.الصالة كتاب

 51الصالت" أنفس من هللا
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 شرحه فيما يلي: يف مرزوق البن ميكن إجياز منهج الفقهي وابختصار
 و احلديث: الرتمجة بني املناسبة /ىيان1

 وما قال األبواب مناسبة وبيان ملعانيه وشرحه الصحيح ابجلامع يتعلق ما كل ذكر أن و بعد     
 من إال ذلك يفعل وال هلل، إخالصه العمل نية معىن فإن إليه، هللا أحسن واختتامه افتتاحه أحسن
 املكلفني أكثر يدركه ما وغاية التوحيد كمال هو وهذا هللا إال ضر أو نفع من فاعل ال أن يعتقد

 على ابحلمد االستفتاح من كتابه خيل فلم احلمد معىن وهذا أهله هو مبا تعاىل هللا على الثناء من
 و ضمنا صرحيا احلمد بكلمات وحتم هللا ذكر مبطلق أو ابلبسملة ابالكتفاء اعتذر حىت ظن ما

 .52به" وختم ابإلخالص بدأ دره فلله...
 إىل النص يفكك فكان املقدمة، يف ذكره الذي منهجه ُمطَِبًقا الوحي بدء شرح يف شرع مث    
 مث وغريه، والصحاح للجوهري احملكم مثل اللغة مصادر على معتمدا احلديث ألفاظ فيشرح قطع

 التحقيق ذا علما وإذا أحطت :قال حيث املقدمة يف ذلك ذكر كما احلروف ملعاين يتعرض
 .53فنقول..." احلديث على تنزيله إىل فلنرجع والتنقيح

 .املقدمة يف ذلك عن أجاب وقد السبب، عن يتساءل الكثري جعل مما األبواب، بعض /شرح2
 احلديث مقصد بيان مع قبله الذي الباب وبني بينه العالقة ذكر مث وترمجته الباب اسم / ذكر3

 .األنصار حب اإلميان عالمة ابب يف كما
 .ومفهومها منطوقها وبيان النص عبارة تفكيك/ 4
 .املكرر احلديث يف وذلك القول وبسط الشرح، موضع إىل /اإلحالة5
 .منه املستنبطة واألحكام احلديث، فوائد /ذكر6
 عن يستغين ال كان وإن املالكي، مذهبه يربز مما وأصحابه مالك اإلمام على الكبري /اعتماده7

 عليهم -وغريهم وأمحد والشافعي حنيفة أبو ، اآلخرين العلماء أقوال ذكر
 .هللا رمحة
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 أكثر واملناظرة، حيث املناقشة شرحه يف يكثر فهو املسائل من كثري يف املناقشة على / اعتماده8
ذكر عباريت:" فإن  من يكثر جنده حيث اآلخر الرأي أدلة على واالعرتاض االفرتاض من

 .."قلت.....قلت
 املعرفة يف احلدود الفاسد من الصحيح يعرف اليت ابلقوانني العلم هو الذي املنطق، بعلم / أتثره9

 .للتصديقات املفيدة و احلجج ابملاهيات
 من يف ابب ذكره ما ذلك ومثال والرتجيح، واملقارنة والبحث النظر طريق مرزوق ابن /اعتماد10
 هذا وعلى :-وانقشها ةاألئم أبقوال واستشهد شرح أن بعد -قال العمل، هو اإلميان "إنّ  :قال

 رسوله على اقتصر ملا التصديقي اإلميان حقيقة أريد لو و احلديث يف للبخاري حجة ال احململ
 يف قواين طريقان وجهان اخرتانمها الل ذان التأويالن هذان و :قال مث... أركانه آخر إىل ومالئكته

 الضنني يد عليهما فشد   املعاين علم أصول على جاراين النوع، هذا أحاديث خمتلف بني اجلمع
 سبحانه هلل والفضل واملّنة، والتكلف التعسف من فيه ملا مجعها، يف ذكر مما غريمها عن ما واستغن

 .54التوفيق" و به
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 قائمة املصادر و املراجع
  ،هـ. 1323، 7املطبعة الكربى األمريية، مصر،طإرشاد الساري، القسطالين 
 م.1998، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمية بريوتالذهيب،   احلفاظ، تذكرة 
 .ترتيب املدارك وتقريب املسالك، القاضي عياض،  نشر وزارة األوقاف املغربية، دط،دت 
  وأايمه، وسننهاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

حممد زهري بن انصر الناصر،دار  حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، تح
 هـ.1،1422طوق النجاة،ط

 ،تح : علي حسن احلليب دار اجلبل،  حممد صديق خان، احلطة يف ذكر الصحاح الستة
 عمان. –بريوت ودار عمار 

 جملس دائرة املعارف  العسقالين،  الثامنة، ابن حجر املائة أعيان يف الكامنة الدرر
 م.2،1972اهلند،ط -صيدر اابد -العثمانية 

  الديباج املذهب يف أعيان علماء املذهب،ابن فرحون، حتقيق : حممد األمحدي أبو النور
 دار الرتاث القاهرة، دط،دت. –

 .شجرة النور الزكية، خملوف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دط،دت 
 حممود األرانؤوط،دار ابن كثري، دمشق هب، العكري،تح: الذ شذرات– 

 م.1،1986بريوت،ط
 ضياعها. 
 ه.1403، 1بريوت، ط –دار الكتب العلمية احلفاظ، السيوطي،  طبقات 
   ،ه.1379بريوت،دط،  -دار املعرفة فتح الباري، ابن حجر 
 ق، :ص العنايب، حممد وتعليق حتقيق األنصاري، حممد هللا عبد أبو الرصاع، فهرست 

 .العتيقة، تونس املكتبة
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 حتت ابجلزائر واألوقاف الدينية الشؤون وزارة املتبحر، ابن مرزوق احلفيد، خمطوط نسخة 
 .اجلزء النسخة، و هذه من احملفوظ : 113 رقم

  570-569/ 2بريوت، دت،  –مدرسة اإلمام البخاري يف املغرب، دار لسان العرب. 
 بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت،  -مكتبة املثىن كحالة،   معجم املؤلفني،عبد الغين

 دط، دت.
 قبل ابجلزائر الكبري اجلامع نسخة عن مصورة نسخة املخطوط من :الربيح املتجر مقدمة 
 لبنان، دط،دت.-مقدمة حتفة األحوذي، املباركفوري، دار الكتب العلمية، بريوت 
 األدمهي، مكتبة كمال حممد تعليق ، 22 :حجر ابن :الفكر خنبة شرح النظر نزهة 

 الرتاث، دت.
 
 
 
 


