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يبي  التُّجَ احلاج  بن  أمحد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو 
دراسة  يبي،  التُّجَ احلاج  ابن  نوازل  القرطبي.- 
وحتقيق أمحد شعيب اليوسفي، (تطوان: منشورات 
 ،(2018 األندلسية،  للدراسات  املغربية  اجلمعية 
قسمي  ص،   201 الدراسة،  قسم  أجزاء،  ثالثة  يف 

النص، 759 ص.
متتد سياقات حتقيق كتاب نوازل ابن احلاج التجيبي، لصاحبه أيب عبد اهللا حممد بن أمحد 
السنوات  إىل  وبالضبط  املايض،  القرن  من  السبعينات  مرحلة  إىل  القرطبي  التجيبي  احلاج  بن 
 ،(1977 (تافياللت،  مزين  والعريب   ،(1976 (إينولتان،  التوفيق  أمحد  أعامل  فيها  ظهرت  التي 
املغاربة  املؤرخني  اهتامم  حتول  جسدت  دراسات  وهي   ،(1979 وباديتها،  مزين (فاس  وحممد 
بمظان النوازل الفقهية من طور التنبيه إىل قيمتها الكرب إىل طور التوظيف واالستفادة منها 
يف إطار إرساء دعائم البحث التارخيي املغريب وجتديده عىل مستو املنهج واملوضوع. ومل يكن 
هلذا التوجه التجديدي أن يستمر لوال جهود عدد من الباحثني املغاربة سكنتهم مهوم التعريف 
حمققة  املتون  هلذه  حاجاهتم  مع  التجاوب  يف  الرغبة  جانب  إىل  فيه  والبحث  املغريب  بالرتاث 
كانت  النوازيل،  الرتاث  يف  مصنفات  ققت  وحُ مظان  جت  رّ خُ أن  النتيجة  وكانت  ومنشورة. 
بدورها حافزا للباحثني من اجليل الثاين إلنجاز أعامل شكلت النوازل الفقهية مادهتا األساسية، 

إىل جانب إصدارات أخر أغنت هذه املتون استنتاجاهتا وجتاوبت مع أسئلتها التجديدية. 
ويمكن اعتبار حتقيق التهامي الزموري للقسم اخلاص باحلسبة من كتاب  نوازل ابن سهل  
املعارص البن احلاج صاحب التأليف موضوع هذا التقديم، من املحاوالت املغربية األوىل يف 
عمليات  تتابعت  ثم   ،(Hespéris) هيسربيس جملة  يف   1973 سنة  النص  نُرش  وقد  املجال،  هذا 

يبي موضوع هذا العرض.  التحقيق يف الرتاث النوازيل، وكان آخرها نوازل ابن احلاج التُّجَ
والظاهر أن حتقيق هذه النوازل قد سبقها سياق خاص يستحق أن يُذكر، كانت بدايته مع 
تلميذ  عياض،  للقايض  احلكام   بـمصنف  مذاهب  للتعريف  خصصها  بنرشيفة  ملحمد  مقالة 
وصل  ما  أقدم  أو  املغاربة،  ألفه  ما  أقدم  ضمن  عياض  متن  نّف  صَ وفيها  يبي،  التُّجَ احلاج  ابن 

Hespéris-Tamuda LIV (1) (2019): 409-414                    

Journal Indexed in Emerging Sources Citation Index (Web of Science)
Covered in Clarivate Analytics products and services, ISSN: 0018-1005



’Abū ʿabd ’allāh Muḥamad bin ’Aḥmad bin al-ḥāj al-tujaibī al-qurṭubī410

إلينا مما ألفوه يف موضوع النوازل، وذكر أربع مصنفات مشهورة يف النوازل سابقه له، متثلت يف 
نوازل ابن سهل، ونوازل ابن رشد اجلد، ونوازل أيب املطرف عبد الرمحن الشعبي املالقي، وإىل 
يبي التي أردف قوله فيها بأنه ال يعرف ما إذا كانت موجودة [دعوة  جانبها نوازل ابن احلاج التُّجَ
احلق، 264، (1987): 31]. ثم إن إبراهيم القادري بوتشيش ما لبث أن جتاوب مع هذه املقالة، 
فكشف الستار عن هذه النوازل مؤكدا وقوفه بنفسه عىل نسخة منها يف خزانة الوثائق بالرباط، 
قسم األرشيفات [جملة املناهل، 39، (1990):116]. وهي املقالة التي محلت بذرة حتقيق العمل 
من قبل أمحد شعيب اليوسفي ليقدمه حمققا إىل عموم القراء هذه السنة يف ثالثة أجزاء، خصص 
 783) احلاج  ابن  متن  مسائل  والثالث  الثاين  اجلزء  وضم  ص)،   201) للدراسة  األول  اجلزء 

مسألة يف 668 ص)، فضال عن مالحق وقائمة للمصادر واملراجع. 
الرتاجع  عىل  تأشريا  التنبيه  جرس  عىل  لننقر  السياقات  هبذه  هنا  نسرتشد  أن  بنا  وحري 
كثرة  إىل  وبالنظر  السابقة،  األجيال  بجهود  مقارنة  األكاديمي  التحقيق  عمليات  تشهده  الذي 

املظان التي تعج هبا اخلزانات املغربية وتنتظر من خيرجها من حالة املخطوط. 
فيه  ف  يُعرِّ بفصل  يبي  التُّجَ احلاج  ابن  نوازل  ملصنف  دراسته  اليوسفي  شعيب  أمحد  يبدأ 
وبسياقات  به  تعريفا  الرجل  سرية  يف  التنقيب  يقتيض  التحقيق  مترين  ألن  فقط  ليس  باملؤلف، 
السبيل  متثل  عرصه  يف  ومكانته  احلاج  ابن  شخصية  أن  متاما  يدرک  ألنه  أيضا  ولكن  التأليف، 
األنجع إلثبات أمهية نوازله بالنسبة للباحثني. ورغم أن شغف املحقق وبحثه عن معلومات 
ختص تفاصيل دقيقة يف حياة الرجل جعلته يشكو خلو املصادر من بعضها، إال أن املتوفر منها 
هلذا  مدركا  كان  املحقق  أن  ويبدو  األندلس.  أعالم  من  بارز  علم  أمام  أننا  عىل  للتأكيد  كاف 
األمر لدرجة أنه أعطى الكلمة يف كثري من األحيان ملرتمجي عرص ابن احلاج ومن جاؤوا بعده 
أبا  أن  مفادها  بخالصة  للخروج  الفصل  هذا  عىل  االطالع  ويكفي  مبارشة،  بالرجل  ليعرفوا 
458هـ/1065م)،  سنة  ونشأة (ولد  مولدا  القرطبي  يْبِي  التُّجَ احلاج  ابن  أمحد  بن  حممد  اهللا  عبد 
واحدا من أشهر  املرابطني، يمثل  األندلس ومفتي دولة  واملنتمي إىل أرسة عاملة، قايض قضاة 
علامء عرصه، و ”من جلة الفقهاء وكبار العلامء، معدودا يف املحدثني واألدباء، بصريا بالفتيا، 
رأسا يف الشور (...) قيد العلم عمره كله، وعني به عناية تامة (28)،“ قل نظريها يف عرصه. 
يْبِي  ويمكن الوقوف عىل هذه اخلالصة وعىل الثناء والتقدير الذي حيض به ابن احلاج التُّجَ
عرب التفاصيل الدقيقة التي قدمها املحقق عن مكانة الرجل، سواء من خالل شيوخه أو معارصيه 
اجلد وابن محدين وابن منظور اإلشبييل، أو عرب تالمذته من مثيل القايض  من قبيل ابن رشد 
واألدب  الفقه  يف  علمه  غزارة  فإن  وإال  وغريهم.  اإلشبييل  خري  وابن  بشكوال  وابن  عياض 
واللغة، وتدريسه ألسامء بارزة، وتوليه قضاء قرطبة (من 518هـ حتى وفاته سنة 529هـ)، ثم 
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منصب قايض اجلامعة (ابتداء من سنة 520هـ)، وتداول إنتاجه النوازيل من قبل علامء عرصه 
. ويف هذا الصدد، عدد أمحد  لفه نتيجةً ومن جاؤوا بعده، كافية للتدليل عىل أمهية املؤلف ومؤَ
هذا  أحدمها موضوع  إال كتابني؛  فُقد معظمها  شعيب اليوسفي مؤلفات الرجل، وتأسف أن 
التحقيق، وأهم مؤلفاته عىل اإلطالق، واملوسوم بـ ”تقريب املنهاج لفوائد نوازل ابن احلاج“ 
أو ”املنهاج يف ترتيب مسائل ابن احلاج،“ أو ”ترتيب مسائل ابن احلاج،“ أو ”نوازل ابن احلاج“ 

العنوان املعتمد هنا من قبل املحقق؛ والثاين معروف بعنوان ”املنهاج يف مناسک احلاج.“
توقف املحقق عند حادث اغتيال ابن احلاج سنة 529هـ والغموض الذي لفه، واستعرض 
روايات املصادر القريبة من احلدث؛ وكان جل ما أفرجت عنه من معطيات أن الرجل قُتل طعنا 
يف الركعة األوىل من صالة اجلمعة عىل يد معتوه أو مسخر من قبل شخص آخر غريه، لكنها 
أغفلت أو تغافلت عن ذكر السبب. وزاد بعضها عن ذلک أن القاتل كان ابن إمام مسجد تويف 
ورفض القايض ابن احلاج توليته يف منصب والده، كذا. وقد استعرض أمحد شعيب اليوسفي 
ارتبط  احلادث  أن  معتربا  النهاية،  يف  رأهيم  وأكد  احلادث،  يف  املعارصين  الدارسني  بعض  آراء 
موسوم  عام  سياق  يف  يندرج  االغتيال  حادث  وأن  احلاج،  ابن  بشخص  ال  القضاء  بمؤسسة 
املرابطني،  عرص  أواخر  السياسية  بالسلطة  األندلسيني  من  عدة  مكونات  عالقة  شاب  بالتوتر 
هلا.  املوالني  والفقهاء  املرابطية  السلطة  وبني  واملريدين  الصوفية  مجاعة  بني  املحتدم  وبالرصاع 
التي  االغتياالت  من  سلسة  ضمن  هذا  االغتيال  حادث  الباحث  وضع  ذلک،  عىل  وللتأكيد 

استهدفت بعض الفقهاء والقضاة خالل هذا العرص.
مبتدأه  وكان  وحتقيقه،  النص  إخراج  ملسألة  دراسته  من  الثاين  الفصل  املحقق  وخصص 
يكلفه  مل  الذي  األمر  وهو  يْبِي،  التُّجَ احلاج  ابن  القايض  لصاحبها  النوازل  نسبة  تأكيد  هذا  يف 
كثريا من العناء بالنظر لشهرة الفقيه وكثرة تداول اسمه مقرتنا بنوازله يف مظان العرص واحلقب 
الالحقة بدءا بمعارصيه مثل ابن رشد اجلد، أو تالمذته مثل القايض عياض مرورا بنوازل ابن 
لب الغرناطي والربزيل التونيس وصوال إىل معيار الونرشييس، واعتبارا أيضا لعادة متداولة يف 
كتب النوازل تقيض بذكر اسم الفقيه املفتي الذي توىل اإلجابة عن مسائلها، وكذا كثرة ورود 
كتب النوازل مرفوقة بأسامء أصحاهبا يف املؤلفات النوازلية كلام اقتىض األمر استشهادا برأي أو 

اقتداء بفتو أو اسرتشادا بمضموهنا.
عن  ويكشف  يْبِي،  التُّجَ احلاج  ابن  نوازل  حتقيق  يف  املعتمدة  نسخه  املحقق  ويستعرض 
مسار طويل من البحث وعن ثنائية اليرس بعد العرس التي رافقت وصوله إىل النسخ املخطوطة 
وعيوهبا،  حماسنها  وحدد  النسخ  هذه  اليوسفي  شعيب  أمحد  عدد  الصدد،  هذا  ويف  املعتمدة. 
وضوابطه يف اعتامد النسخة األم التي اعتمدها للمقابلة واملقارنة. وقد كانت أول نسخه، نسخة 
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خزانة الوثائق بالرباط (تضم 538 مسألة)، وحيدة يف بداية األمر، قبل أن يصل للثانية يف خزانة 
أزاريف بسوس (تضم 876 مسألة)، ثم الثالثة يف خزانة ابن عاشور بتونس (تضم 294 مسألة)، 
التي  الفروق  عن  النظر  وبغض  مسألة).   752 بمراكش (تضم  يوسف  ابن  خزانة  يف  والرابعة 
سجلها املحقق عن كل خمطوط من املخطوطات األربعة املعتمدة، سواء تعلق األمر باخلط أو 
اخلروم أو البرت الذي أرض ببعضها أو االختصار الذي مس بعضها أو االختالف بينها يف عدد 
املسائل الواردة فيها وغريها، فإن العمل بعد حتقيقه يكشف عن جمهود كبري بذله أمحد شعيب 
اليوسفي يف جتاوز تلک الفروق واالستفادة من تكامل النسخ لتحقيق فرز دقيق ومقابلة مفيدة 
املصادر  ثنايا  يف  املنبثة  احلاج  ابن  نوازل  من  كبري  عدد  مللمة  جانب  إىل  مسائل،  من  تضمنته  ملا 
النوازلية األخر، مع احلرص عىل اإلشارة إىل الفروق املهمة يف اهلوامش. وينضاف إىل ذلک، 
تصحيحه ملتن هذه املسائل وترميمه جلملها وعباراهتا وتوثيق الشواهد والنقول واحلرص عىل 

تسجيل املالحظات إمعانا يف توضيح مضامني النص. 
وقد استكمل عمله بتخريج اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وعزو اآلثار إىل مظاهنا 
األصلية، ثم رشح األلفاظ اللغوية الغريبة والتعريف باملصطلحات الفقهية اعتامدا عىل كتب 
التعريفات ومعاجم لغة الفقهاء. ثم ذيل املحقق عمله بمالحق تفصيلية، مل تتضمنها النسخة 
الشهور  غضون  يف  جديدة  طبعة  ينتظر  أن  املهتم  والباحث  القارئ  عىل  وسيكون  املنشورة، 
للمصطلحات  وآخر  والبلدان،  لألعالم  فهرسا  وتضم  وتعاجله،  األمر  هذا  تستدرک  القادمة 

.الفقهية، وفهارس النظم والعادات، والشعوب واملذاهب وامللل، وفهارس أخر
وهذه  باستمرار.  هبا  ويُذكر  الفقهية  احلاج  ابن  نوازل  أمهية  املحقق  الباحث  ويُدرک 
املرة، من خالل توصيفه ملنهجه يف تناول املسائل والنوازل واملتسم باحلرص الشديد عىل بيان 
األدلة الرشعية لألحكام الفقهية، واعتامد الراجح من القول يف املذهب، مع اإلشارة أحيانا إىل 
املرجوح أو الضعيف، والقدرة عىل استحضار فتاو فقهاء السلف، واعتامد أسلوب املشاورة 
مع التشدد يف صفة املشاور من أهل العلم، إىل جانب حماورة كبار الفقهاء والتعبري عن رأيه دون 

مواربة، وتصحيح أخطاء من سبقه أو عارصه من املفتني دون حرج.
يْبِي، بتعبري املحقق، نموذجا تطبيقيا  واعتبارا هلذه األمهية، أضحت نوازل ابن احلاج التُّجَ
كامال ”اشتغل عليه فقهاء املالكية يف تقرير األحكام، ويف استلهام مضامني النصوص الرشعية، 
واالجتهاد يف إجياد األقيسة والتعليالت الفقهية لكل قضايا املجتمع يف الغرب اإلسالمي عامة 
املذهب،  أئمة  كبار  ألجوبة  شموهلا  عن  وفضال  اخلصوص(145).“  وجه  عىل  األندلس  ويف 
املصادر  من  كثرية  ونقول  العدوتني،  فقهاء  ألجوبة  غزيرة  فقهية  بامدة  احلاج  ابن  نوازل  تطفح 
املشاورة  وحسن  وفروعه  املذهب  أصول  استلهام  يف  متميزة  قدرة  مع  املفقودة،  الفقهية 
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واملحاورة واإلقناع. وال شک أن يف اعتامد معارصيه من الفقهاء ومن جاؤوا بعده لفتاويه ما 
يؤكد أمهية موقع فتاو ابن احلاج يف فقه النوازل بالغرب اإلسالمي عموما.

ومن  التاريخ،  يف  الباحث  منظار  من  أكثر  احلاج  ابن  نوازل  عىل  يُطل  املحقق  أن  عىل 
منطلقات  إن  بل  التارخيية،  الكتابة  يف  الفقهية  النوازل  باستغالل  ترتبط  أمهية  ذات  مسألة 
لتحقيقه  اليوسفي  شعيب  أمحد  يُدبِّج  الزاوية.  هذه  من  األوىل  جيوهبا  جتد  التحقيق  مرشوع 
التاريخ  يف  الكتابة  اختاروا  عندما  الباحثني  جاهبت  التي  بالصعوبات  فيذكر  القضية،  هبذه 
االقتصادي واالجتامعي، املرتبطة بقلة املادة املصدرية، فجاء االهتامم بالكتابات الفقهية عامة، 
والنوازل خاصة، باعتبارها منجام ال ينضب يف هذا املجال. ومن هذا املنطلق، اجته املحقق نحو 
هذه  أن  وهي  تقديري،  وفق  أحد  فيها  جيادله  أن  يمكن  ال  قناعة،  خالل  من  احلاج  ابن  نوازل 
املسائل تتضمن ”إشارات وتفاصيل عديدة ختص األوضاع االجتامعية واالقتصادية والثقافية 
اجلوانب  هذه  أن  علام  وXIIم]،   XI/VI وبداية  اهلجري   V القرن  األندليس [خالل  للمجتمع 
عن  التقليدية  املصادر  لعزوف  نظرا  غموضا،  األندليس  التاريخ  جوانب  أكثر  تزال  وما  كانت 
ال  ومظاهر  صور  من  هبا  يرتبط  وما  والسياسية،  الدينية  األحداث  برصد  واكتفائها  أخبارها، 
هذا  أن  شک  وال  األندليس(12-11).“  للمجتمع  الرسمي  التاريخ  اهتامم  جماالت  تربح  تكاد 
عامة،  اإلسالمي  الغرب  تاريخ  يف  الباحثني  إشارة  رهن  احلاج  ابن  نوازل  ع  ووضْ التحقيق، 
واألندلس عىل وجه التخصيص، من شأنه أن يفتح أبوابا يف حقل التاريخ االجتامعي وتاريخ 

الذهنيات تنضاف إىل املنجز يف هذا املجال.
وللتأكيد عىل البعد التارخيي احلارض بقوة يف هذه النوازل، مل يرتدد أمحد شعيب اليوسفي 
من  به  تزخر  بام  التعريف  خالله  من  حاول  الدراسة،  هذه  تطبيقي ضمن  فصل  ختصيص  يف 
مبتدأه  كان  وقد  املرابطية.  والفرتة  الطوائف  ملوک  عرص  خالل  األندلس  تاريخ  ختص  مادة 
تقدمها  التي  املعطيات  لبعض  اإلخباري  االستغالل  إمكانية  أكد  حيث  السيايس،  اجلانب  من 
ا، إذ تضمنت أخبارا ختص ملوک الطوائف  دً نوازل ابن احلاج، خاصة أهنا مل تكتب للتاريخ قَصْ
غريها،  يف  توجد  ال  توثيقية،  إشارات  واحتوت  و”اإلدارية،“  السياسية  وممارساهتم  وسريهم 
عن أحداث سياسية بعينها، إىل جانب كشفها عن بعض مواقف الفقهاء من بعض األحداث 

السياسية، وعن عالقة احلكم باملجتمع ومكوناته، وموقع الفقهاء من هذه العالقة.
حضورها  املحقق  أكد  فقد  احلاج،  ابن  نوازل  يف  واالجتامعية  االقتصادية  اجلوانب  أما 
النوازل  هذه  تضمه  ما  بعض  يكتشف  أن  الدراسة،  هذه  عىل  للمطلع  ويمكن   .أقو بشكل 
اهلجريني؛  السادس  وبداية  اخلامس  القرن  بأندلس  االقتصادي  النشاط  ختص  معطيات  من 
سواء يف املجال الفالحي (أشكال متلک األرض وعالقتها باملراتب االجتامعية وتقنيات الري، 
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وأشكال استغالل األرض وأنواع املغروسات...)، أو احلريف (أنواع احلرف املنزلية، وأشكال 
الورشات، وطبيعة الصنائع املزدهرة يف هذه املرحلة...)، أو التجاري واملايل (أنواع املعامالت 

التجارية واملعامالت املالية، وأنواع النقود املتداولة وقيمتها ...).
وخيتم أمحد شعيب اليوسفي دراسته بالتنبيه إىل األمهية البالغة ملصنف نوازل ابن احلاج يف 
كتابة التاريخ االجتامعي ألندلس املرحلة املعنية، العتبارات كثرية أمجلها يف انفراده بمعلومات 
ال يوفرها غريه من املصنفات، وإيراده لوثائق أصلية عىل شكل شهادات وعقود، وامتداد جمال 
نوازله ليشمل خمتلف حوارض األندلس وبواديه، وفوق ذلک كله تنوع مادته التوثيقية املتعلقة 
التاريخ  يف  دقيقة  أبحاث  إلنجاز  أساس  بشكل  اعتامدها  يمكن  والتي  األندليس  باملجتمع 
العائلية،  العالقات  وأشكال  واألرسة  ومراتبه،  األندليس  املجتمع  بنية  قبيل  من  االجتامعي، 
يف  التعليم  ختص  دقيقة  معطيات  عن  فضال  األرسة،  ويف  املجتمع  يف  ودورها  املرأة  وأوضاع 
األندلس، ومسألة العبيد، وأخبار أهل الذمة، وصالت األندلسيني بنصار املاملک املسيحية، 
وسلوک احلكام وترصفاهتم يف شؤون البالد والعباد ومظاهر العنف واملظامل، ووضع العدالة 

يف املجتمع األندليس وغريها من املعطيات االجتامعية.
محيد تيتاو

جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، فاس


