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 الملخص:
َه ْتىػػص حبػػ  عػػا بي  ب  ػػان  ٞتَّػػا صىلَّػػل  لبػػ  ًتػػٍ  حتػػاكل تحتيعبػػاو ًم ػػ   يلتػػاع ت ي ػػا ت ػػ َّ     ػػاش    هػػ ا ٍثػػ

َىػران لًبػيٍ ػ   ٍهػً ه ًنٍ ػًبٌبان  ػ   ال ٍه ٍي : القىرىهٍ  تىانًٍلي، كال يثتاين الثاين، ال يى رح  كثريه ت  ا٘تاعَّا  ح  ن    ال اٌتػا  ن
ػػر لػػ   ػػيعه ًتػػ   يرا ػػ  حب ػػٌ ً  اٖتٍ ػػراين. زتً  ػػا، كمنػػ  ُ يػيٍ شى ػػر ٍعػػرًيًهب  اٍلت ى تػػا تى ىػػه، كهػػع الشػػبخ: ُٓتػػ ي ابػػ ي  يتى

ٌبان   سى ىا:   ـ[. 1869هػ = 1286]كاف  ى
كاٙت لعتاتي  ػ  ًسػرية الشػبًخ  ػًةبةاه ًاػٌ ان، َّػري ُنَّ ػا  رىٍح ػا ُنػ  كػاف تيسًتبػان   ت ػ ٌ  ، ك يٍ ػعان ً  لػ  حٍلػل 

 بًأتر كىايل طرابل  ال يثتاين آن اؾ  كَتىَّ إ ساؤيه ًبعىٍعف "تيٍسًِت".ا٘تيليعتات، كُي ًسي ت  ال رائب 

ػػًل ه ػػا ًتػػٍ  اهػػا ُفَّ َُّلػػب اٍلتيستًػػا   ب دنػػا   ال هػػ  ال يثتػػاين كتػػا بٍ ػػ ه  ُ يحعنػػعا  ك ػػأ  ٣ُتبٌػػاي هػػ ا ال تى
ػػا ًلنالًببهػػا تػػ  ال ػػاس ُك اٖت رّْريكلى اؾ، كقػػ   عىزَّ ىػػٍ     ػػ ائ  ٤تىٍت يػػعف حتػػاكيهم اٙتحتيعبػػا  كإ٢تػػا ٥تي هػػات ال ىٍ لًبَّػػًا آنػػ ى

تص، ك ي شر   كي   يٌم ّٔا السائ ة.  ال اس، كًت  َثىَّ حهي تيه َّدةه بال َّبىاع تص تيريكر العٍق   إف ُ ُتي

ٍَسىػػر بً ػػ دو ًتػػٍ  حتػػاكل الشػػبخ عػػرًيًهب   كتىػػب ٍَُّلبىهػػا ً ىنّْػػ ، كذ يػَّلىهػػا بًإتػػ ، كقػػ  ي َّػػر اعي   ػػااى للبا ػػَ ُف يى
ا با   دو ًت  ُبعاًب اٙت ات ت اٙتالًٌبًا   السق .  كُىٍتلىه ب  ىها  له َّريه، ك  ػىعَّ ىٍ  تعضع اُتي

قبقػػيا ُ ػػاد حبػػ  كتابػػاى  َي  تلػػ  إا ق ػػتا: ق ػػمو دراسػػيا  لَّلػػ  ًل ْتػػا الشػػبخ، كق ػػمو صى ػػم البا ػػ كقػػ  ق ى
ػ َي بػأهم ًس ا ًت  حتاكل الشػبًخ، ككى َّػن نػيقيعٚتى ا، ك ػىػٍراىم ًم  تهػا، ك لَّػن  ػا رآه يي ػا     حهتهػا. َث  يػتم البةػ

 ال تائج كالتععبات.  

 ت  ٌ   -ك بقا  -عرًيًهب   -حتاكل الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة

 اٗتٍت ي ع، كالل ةي كال  ـي  له رسعؿ اع، ك له آل  كعٍةب ، كتىٍ  كااله، ُتا ب  :

ػلى حبػ  تي ػ  تيػٌ ةو، كهػع: حه ا هع الق مي  "حتػاكل  يلىتػاع كتشػايخ ت ي ػا الثالَ ًت  اٙتشركع ال م ابٍت ٍُتي ال تى
 .ت  َّ  "  ٍْت ان، كدراسان، كصًقبقان"

ػػػػعىاف:  "ًتػػػػٍ  حتػػػاكل الشػػػػبخ ٜتتػػػػ  الشيػػػػعتىاين كقػػػ  ُىٍٟتىػػػػٍ تي بًتعحبػػػػن اع   ػػػاا الًق ػػػػمى امكَّؿى ًتػػػػٍ  هػػػػ ا ال تػػػل بً ي ػٍ
ػػػػٌ ً   ، كك ػػػػ ي  ثىػػػػرتي لػػػػ   لػػػػه ًسػػػػ ا تػػػػ  الستػػػػاكل ـ[1976 -1892هػػػػػ = 1397 - 1310 اللَّػػػػعىاً  ]اٍلت ى

 .(1)اٙتحتيعبًا، كدىٍح تيها لًل ٍَّشر

ًُ ال رىِب اٙت ٌ   اللَّعىاً  كالق مي الثاين بً ي عاف:   .(2)ـ[1995هػ = 1415]ت:  ًت  حتاكل الشبخ سا

َي ب  ػػػػعاف:  ػػػػ ىا:  حتػػػػاكل الشػػػػبخ ُٓتػػػػ  عػػػػريًهب  اٙت ػػػػٌ   اٖتٍ ػػػػراين ًتػػػػ كهػػػػ ا هػػػػع الق ػػػػمي الثالًػػػػ بٌػػػػان سى ] كػػػػاف  ى
 ـ[.1869هػ = 1286

، كال ااًه ةن لًل ٍَّشػر  كإ٢ٌتػا يىت ىتَّػص  تًت ان   تحافو كال م دحى ين ًٚت ه التٍَّ  ًئىا ُفَّ حتاكل  لتاع ت  ٌ   لب ٍ  ٛتي
ًَ   ها  ٍطل ىٍتػيًن  لػه تػا    م   كل تيٌ ةو ب ضه ت ها  ًت    ؿ البة   ك ىائن ال ائ ًت الِت   ىاكىنٍ  ت ػي، ُك

َىػػ َّ ُفَّ حبهػػا حتػػاكل لً يلتػػاع ت ػػ ٌ  ، ُك ًتػػ  ً ػػ ؿ اٍلتيٍ ػػتػىٍسًتا الػػ ي  يػػأ يعف ًبع ػػائًقهم لًػػػ  ًثٍعزُتػػا تػػ  الع ػػائن الػػِت يي
 ."تحتب إحتاع ت  ٌ  "  بػيٍغبىا طلب اٗتحًم الشرً ٌي   حٍةعىل ه ه الع ائن

ًُو كا ػػ و  ٍُ رىاتيهػػا كىحٍػػن قعا ػػً  صقبػػن اٙت نيعطػػات، كدحى ػػ ي ّٔػػا  ػػص   ػػ م  ػػ ده تػػ  الستػػاكل لً ػػا حتػػ ى ااتتى
ًَ  ػ  ُكػ   لًل ٍَّشر  راًابان ُف يي هّْل اع   اا ٍْت ىها   كتاب كا  و، كه ا يٍ ت ً ي طيعؿى ال ػَّسى ، كتيتاب اى البىٍة

ًح  ًت  حتاكل  يلتاع  ت  ٌ   اٙتحتعبا   ٝتتلف ال يليعر. قٍ رو ٞتي

لَّػػه ٣ُتّْبَّتيػػ    ُتػػعرو ُبرزيهػػا: إلهػػاري ً ٍلػػًم هػػ ا الشػػٍبًخ: ُٓتػػ  عػػرًيًهب   الػػ م  ػػاش   القػػرف ٣ُتّْبَّػػاي البةػػَ:   تى ى
 كال يى ػرؼ   ػ   الثالَ  شىر لله رة     ٍه  اٗتيحم القىرىٍه تىانلي ًلنرابػيلي ، َث    ه  اٗتيحم ال يثتاين الثاين ٚتػا،

ًحبتػا  - ػباان قىػ ، ُك يػيٍ شىػر ًحبتػا تى ىػه  ػيعه ًتػ   يرا ػ  ُىٍلبىتَّػا  -حٍ ػ ن  ػ  ال اٌتػا  -كثريه ًتػ  طلىبػًا الً لػم   ػ نا 
 ، كها هي ب ضي حتاًكي   ي شىر ًثت  اع   ه ا البٍةَ.-ُىٍ لىم 

                                                           
َي ( 1)   ( ًتٍ  ٛتىىلَّا الشبخ الناًهر ال اكم لًل راسات كامٍثاث، طرابل  لبببا .08قرًيبان   ال  د ) -ًب ىعف اع   اا  -سبي شىر ه ا البة
َي    ٛتىىلَّا "القٍل ا"  التاب ا ًلحيٌلٌبا اآلداب كال لـع ت    ، اات ا اٙترقب، ال  ىد )( 2)   ـ.2021( ل  ا: 17نيًشر ه ا البة
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ًَ كال ُّؤاؿ  لػه ُرٍ    يكدي البةَ: ( حٍتػعل تحتيعبػا لًلشػبخ 14بػص  ٍشػرة )كقىس ي ًت    ؿ البة
 إ ػ ا٣تا،ُٓت  عرًيًهب   كتىب ٍَُّلىبها ً ىنٌ ، كُىٍتلىه ب  ىها  له َّريه. كتا كقىس ي ل   له ك ًبقتٍا ُي ريػىٍا  ُىٍتلىػه 

ذلػ  ٍُف ُصلَّػل  لػه اٙت يػ  ت هػا، ك  -ب ػ   يليػعيل  لػه هػ ا ال ػ ىد تػ  الستػاكل  -ككتىب ام ػرل. كقػ  ُىتٍَّلػ ي 
 ًَ ًتػػ   ػػ ؿ الق ا ػػًا الػػِت كعىػػٍل ي إلبهػػا، كهػػي ُفَّ للشػػبخ عػػرًيًهب  كثػػريان تػػ  الستػػاكل اٙتحتيعبػػا، ُكفَّ تي اكىتػػًا البةػػ

، ٞتٌػػػا قػػػ  يىٍلػػػلي  إًل رااػػػ    كتػػػاب تي ػػػتًقٌل ً ب اػػػ و، كلػػػ ا حاٍكتسٍبػػػ ي ه ػػػا -إف  ػػػاع اع  -سػػػتيًَهر اٙت ًيػػػ  ت هػػػا 
ًُ  الػػ م  بػػر راج ) ىبّْ ػػاو( ًتػػ  هػػ ه ال ستػػاكل، ك ػػ ديها: ًسػػ ّّ  إًلطٍػػ ع القػػارئ  لبهػػا، ك  ريًسػػ  ّٔػػ ا الشػػبخ ال ػػا

ًسي ُ ػىرىه.  كادٍت اميٌاـ  ي ً ي ذكرىه، كُتي

ػػػبي طريقػػػاو،  ت ػٍهىً بٌػػػا البةػػػَ: ػػػا ُىٍن ى يٍػػػ ي ُلَّ ًسػػػرتي   هػػػ ا البٍةػػػَ  لػػػه طرًيقػػػا صقبػػػًن اٙت نيعطػػػات، كقػػػ  ُر
دىقُّها   نىٍشر حتاكل اٙتش َي إنَّػين قػ   ثػىػٍرتي  لػه حتػاكل الشػبخ عػرًيًهب  ً ىنّْػ ، كت  يػعبان إلبػ    آ ػر  ُك ايخ. ك ب

كػلّْ حتػعل ت هػا، كال ييتعقَّػػص كايػعدي ني ىػخو ُ ػػرل لحػل حتػعل ت هػػا  مف هػؤالع اٙتشػايًخ كػػانعا يحتيبيعلػا ًلنالًببهػا تػػ  
تي كػلَّ ك ًبقػاو  -خي   الغالب بً ي ىخو ت ها ال اس   كرىؽ ك ائًقهم ا٘تاٌعا، َث ال ٥تتًسظ هؤالع اٙتشاي حرنَّين قػ  ا تػ ى

احريها.  ت ها حبها حٍتعل لًلشبخ عرًيًهب  ً ىنٌ : "ني  ان ً ىٌ  اٍلتيؤلّْف"، كنقىٍلتيها كتا هي ًث ى

 كيىتل َّص   ال قاط التالبا: تىًلي   إ راج ه ه الستاكل: 
 ت ئٌي اٗتً يَ، كق  َّلىب  له كتابا الشبخ: ا٘ت ُّ اٙتغرِبُّ.ُى  تي كتاباى ه ه الستاكل بًالرسم اإل -
 كضىٍ  ي  ي عانان لًل ازلا اٙت ؤيكًؿ   ها كاعًأّا، كا ٍلتي  با ت حعحا هح ا ]...[. -
ػػ تي  - ٍػػ ي ًل  ػػ ـ اٙتػػ كعرًي    ال يقيػػعد كالستػػاكل  الػػ ي  كاى َىػػرًم، ك رْتى  لٍَّقػػ ي   اٚتػػات   ػػا ال بػػ  ت ػػ    ن

 ْتتىهم، ككى ػٍَّق ي ال ػيقيعؿ. ر 
ٍ قراعى ػػ   - ، ُك ُ ُى ػىبػىػػاَّ ػػٍي يى ػػتًقبم الػػ صُّ ُىضىػػٍس ي لًلػػ صّْ اٍلتيةقَّػػن تػػا ُريػػ ي ُىٍف البيػػ َّ ت ػػ    ب ػػض اٍلتىعاًضػػص  ًلحى

ػػػعحٍا ]...[. ُتَّػػػا تػػػا كػػػاف ػػػٌ  الشػػػبًخ   حٍتػػػعاه، كا ىٍلتيػػػ  بػػػا ت حي ػػػٌ  الع ًبقػػػا نسً ػػػها، ُك  ى  نىػػػأن  ابّْػػػ ان ًتػػػٍ   ى
 إت ئًٌبان ُك ليغىًعيٌان كاًضةان دكف لىٍب و  حق  ٍُعلىٍةتي  دكف اإل ارة إلب     َّ ال ُي ًقل اٚتعاًت . 

َي إفَّ كػػػػاً ًا هػػػ ه اٍل يقيػػػػعد كامسػػػػالًا الػػػِت ُاػػػػاب الشػػػبخي ُٓتػػػػ  عػػػػرًيًهب    هػػػا   الع بقػػػػا نسً ػػػها  هػػػػم تػػػػ   ك ٍبػػػ
 حق  كيا ٍت ُ ناع ليغىًعيٌاه كإت ئًٌباه ع ػىٍ  ي ت ها تا ذكر ي  آنًسان. -لً لم اٍلتيع ًّْقا، كلٍب عي كلُّهم ًت  ُهل ا

ُىب ٍل ي ب  ان ًت  ٍُٕتاع ام  اص كال ائ ًت كامتاكً  الِت ذيكػرٍت   الع ػائن ُك الستػاكل  ًبريتيػعزو تػ   يػريكؼ  -
ا طلػػبي عػػا ب الع ًبقػػا ًٚتػػ ا امتػػر، ُك الحلتػػا نسً ػػها، كا لتيهػػا بػػا ت حيػػعحٍا ]...[. كًت بػػارم   هػػ ا: ًإتَّػػ

  ق يرم ضركرةى اال تساًظ ً يليععٌبتها.
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َى  له ق تٍا  ق ػمو دراسػيا  رَّحٍػ ي حبػ  بالشػبخ ُٓتػ  عػرًيًهب     ىػب اٙت لعتػات    ناي البةَ: كى ىٍرتي البة
 .اٍلتيتا ا، كذكىرتي حب  ُي ان لىٍتةىان تيعاى ةن    تٍ ه     حتاكي  اٙتعاعدة

حقػػ  نقىٍلػػ ي حبػػ  حتػػاكل الشػػبخ اٙتػػ كعرةى بً ىلّْػػها كتػػا  -كهػػع الق ػػم التٍةًقبقػػي  -ُتػا الق ػػمي الثػػاين تػػ  البةػػَ 
، كا ىٍلػ ي للبةػَ ت ً ػن  ٍُكدٍ ػ ي  ػٍرتي حبهػا ُهػمَّ ال تػائج ك ععػباتو ٌ كضىٍ  ي  اِتان لًلبةَ ذكى  قىٌ ـ  سًلبلي ، َثي

 ل.حبها عيعران ضعئٌبان لًب ض ه ه الستاك 

رايػػع  ُف ُىضيػػمَّ هػػ ه الستػػاكل لًغريهػػا ًتػػ  حتػػاكل تشػػايخ ت ػػ ٌ    -ًإٍف كحَّػػن اع   ػػاا   قػػادـ اميٌػػاـ  -كإين مى
ٍي ىر.  ك يلىتائها، كُىٍنشيرها    تىل كا  و     يحعف ال سصي ّٔا ٍُْشىل ُك

ائن الػِت كياػ ٍت حبهػا حتػاكل الشػبخ ُٓتػ  كال يػىسيع يين ه ا ُف ُ حر تىٍ  ُىٍسػ ىل إيلَّ ت ػريكؼى العقػعًؼ  لػه الع ػ
 عرًيهب   سعاعه ٞتا نيًشرى ت ها ه ا، ُك تا ُ يي شىر، كهم:

الٌ ٌب : اٖتٍ راين يعسف اللٍَّ سىاف ) ىايل(، كالٌ ٌب : ُٓت   ب  القادر زرًيقاف، كالػ كتعر:  بػ  ال ػ ـ اٚتٌتػايل 
عر:  بػ  اٍلغىسَّػار  بػ  اع الًسٍراػاين، كالشػبخ: ٜتتػ  اٖت ػراين  لػي سي يعد، كال يكتعر: اٙتٍهً م عاحل اٙتٍهػً م، كالػ كت

 اٖت راين.

. كآ ري د عانا ًُف اٗتت ي ع رب ال اٙتا.  كاعى ٍُسأؿ التعحبنى كاإل  صى كالقبعؿى

 الباحث               
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 أوَّاًل: القسُم الدراسي:

 المطلب األول: ِسيَرُة الشيخ أحمد صرِيِهيد:

 رؼ ال اسي    نا   ت ي ا ت  ٌ    تيعتان، ك  قًببلػا "اٖتٍى ىػارًي "  يليععػان  ػ  الشػبخ ُٓتػ  عػرًيًهب  إال ال يى 
َىػران لًبػيٍ ػ   هػً ه ًنٍ ػًبٌبان ًتػ  زتىػ  تىػ  ٍُدرٍك ػاهم ًتػ  كبػار ال ّْػ ّْ   ػ نا. كتىػا يير  دّْديكنػ  ال ػٍَّ رى البً ػري ًاػٌ ان ًتػ  سػري    ن

  :ًت  ًسري   هع اآل
قػػػربي  - ػػػات" قًببلػػػا "اٖتٍى ىػػػارًي "، كهػػػي ًتػػػ  ٍُكػػػ  قبائػػػل تً ي ػػػا ت ػػػ ٌ  . ُك تى ػػػعر"  إ ػػػ ل "ٗتٍى ػػػا "اٍل يتي تى ُنَّػػػ  ًتػػػٍ  ٗتٍى

ػػػػا اٙتػػػػ كعرًة:  ائلػػػػا "اللَّػػػػٍ سىاف"، ك ائلػػػػا  ػػػػبان تػػػػ  اللٍَّةتى ال ػػػػائ ت اٙتعاػػػػعدًة البػػػػـع لًلشػػػػبخ ُٓتػػػػ  عػػػػرًيًهب  نى ى
 ". ك   تيها  ٍراص إا اى ا كا  و  إتي : " يتىر"، ك يرؼ كاٍ تػىهىر بػ: "عرًيًهب ". "اٖتٍ راين"، ك ائلا "ٍكرىيّْصٍ 

ُفَّ لًلشػػػبخ ُٓتػػػ  كلىػػػ ان إتيػػػ  "تيلػػػنسه"، كًلتيلػػػنسه ذيرّْيَّػػػاه ُي ػػػان، كال يي ػػػرؼ   هػػػا  ػػػيعه اآلف  إالٌ  قػػػً ير ٍُف  -
لىٍ    زت  َّابرو، كطيت  ذكريها ب  ي   تٍعط ها  امعلي.  حعف ق  اٍرصى

ٌف إتى  كاف تشهعران   ػ  كانػ  امٌتهػات  - ُن  كاف ًت  كبار  يلتاع ت  ٌ    بل كًت   يلتاع طرابيل  ُي ان، ُك
ًتثٍػػلى الشػػبخ ُٓتػػ  عػػرًيًهب    الً لػػم كالس ػػل،  ػػ  قالػػٍ  إ ػػ اهيٌ   -إذا كػػً يكا  -يػىٍرايػػعف ُف يًلػػري ُكالديهػػٌ  

 ي ٍيها:                ًلعلى ها الرًضبص كهي  ي ً بي  با

 )ُىهىازًيج  ٍ ًبٌبا(                             

ٍه ًكحٍػرىسٍ  ًَّري اٍكبػيٍر كىبى ٍ   اٍنً يريكًلٍ  ً  َّ

 كى ػىبػٍقىه ًكبٍف "ٍعرًيًهبٍ " ًَّرٍي اٍك ي كزًي ٍ 

ا العايل ًلًع ىاياو ًت  ُ   ُفَّ ل  ًقٌلان تص كايل طرابلي : يعسيف با ا، كتيل َّليها ُنٌ  كاف تنليعبان     ه  -
ٌف زكاا ه ا العايل كانٍ  ٚتا نازلاه ُ ًُتٍ  ٚتا اعابان  احبان، ح يلٍَّ   له اب  عرًيهب  ه ا،  ال اًس ضٌ ه، ُك

ا  ا يىشًسي ًَّلبلىها، حاستىٍشس ٍ  ل      زكًاها العايل ب   ذل ، ح ىسىا     ُكاأّى
(1). 

لاي اٙت لعتاًت اٍلتيت اكى  لا    الشبخ عريهب       اٌعػًا تىػ  ًٕتػص   ػ ، ككثػريه تػ  ال ػاس البػـع   ػ نا ال ه ه ْتي
 يٍ رحيعف  باان    ه ا الرال، كال ًٕت يعا ب  ًت  قٍبلي.

                                                           
اع ساُ  صلٍَّل ي  له ه ه اٙت لعتات ًت  ب ض ُحراد ال ائ ًت الِت ذكرتي آنسان قرابتىها ت  الشبخ عريهب ، كب  يها ُحى  ي  ت  الشبخ:  ب   (1) 

 .- له حٍرض عٌةًتها  -كشب اف. كسبأ  التسًلبلي   ه ه الًقٌلا 



 عصام علّي مفتاح اْلِخْمري        دراسًة وتحقيقاً  المَسالّتي الجْعراني ِمْن فتاوى الشْيخ أحمد صرِيِهيد         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

[531] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                0772 2710 -446× (Print) 
 

 

 

ُن  كقىػف  لػه  ػيع تحتيػعبو ًتػ  آ ػار الشػبخ ُٓتػ  عػريهب    ػ َّ ُىٍرسػل  -  ىب ً لتي  -ُك يى كر ُ  ه 
 بػػ  ال ػػ ـ اٚتىٌتػػايل سيػػ يعد عيػػعران لًػػب ض الع ػػائن الػػِت ّٔػػا حتػػاكل لً يلتػػاع ًتػػ  ت ػػ ٌ  ،  إيلَّ امخ البةَّا ػػا الػػ كتعر:

ٌ ي َّػػر اع   ػػاا يل بٍ ػػ  ذلػػ  اٗتليػػعؿى  لػػه  ػػ دو ال (1)ك ًبقتىػػاف ًّٔتػػا حٍتعيػػاف للشػػبخ ُٓتػػ  عػػرًيهب  كًتػػ  بب هػػا . َثي
 لشبخي ُي ان.بأس ب  ًت  حتاكل الشبخ عرًيهب ، كًت  ك ائنى ذيكر حبها ا

 كتا ٧تيح ين قعلي  اآلف ًت  ًسرية الشبخ   ىب الع ائن الِت كقس ي  لبها    اآلف: 

 الفرع األّول: اْسُمو ونَسُبو، ومولُده وُأسرتُو: 

ًنٍ بان لًقببلا اٖت ػارًي  الػِت  ػىٍ تً ػب إا الشػبخ يعسيػف بػ   لػي اٖت ػراين  -هع ُٓت  ب ي  يتر عريهًب  اٖتٍ راين 
ػػػب : "الشػػػرًيف"  مٌف قببلػػػا "اٖت ػػػارًي " تٍ ػػػ يكدةه   قبائػػػل امٍ ػػػراؼ الػػػِت  قػػػعؿ: إفَّ اٙت -  ػػػٌ  . كيىٍحتيػػػب   ن ى

تىا "اٍل يتيعر" بقببلا "اٖت اري ".  ن ىبىها يتًَّلل برسعؿ اع *. كهع ًتٍ  ٗتٍى

ػػب   حقػػ  ُريػػ ي   ك ًبقتػػٍا ًمٍ ػػعىايل " ائلػػا  اللَّػػٍ سىاف"  ُفَّ الػػ م ليقّْػػب ك يػػرؼ بػػػ ٌُتػػا لقىػػب "عػػرًيًهب "   ن ى
"عرًيًهب " هع  يتر ب ي اٜتتّْ  بً  اٜتتّْ  بً  اٜتتّْ  بً  اٜتتّْ  بً   يتىر. كل ػلَّ " يتػر" ام ػري هػ ا هػع الػ م  ٍراػص 

 ل  ٍٗتتىا "اٍل يتيعر" كلّْها بًقببلا "اٖتى ىارًي ".

بٌػػان   سػػ ىا: ك يتػػري الػػ م ليقّْػػب ك يػػرؼ بػػػ: "عػػرًيًهب "  لػػ  كلىػػ ػػ  هػػ ا  ى هػػػ  1254  يي ػػتَّه"اٜتًٍتّْ "، ككػػاف اٜتًٍتّْ
 ـ، ُك ًُا  ُ ى ان ليقّْب بػ "عرًيهب  ًسعىل  يتر اٙت كعر.1838= 

ػر   ُكثػر ًتػ  ك بقػا، حبقػعؿ: ُٓتػ  بػ   يتػر عػرًيهب  الشػريف. ك   كالشبخي ُٓت  عػرًيهب  يػىٍ  يػب نس ىػ  لً يتى
   عرًيهب  الشريف. ُكثر الستاكل كالع ائن: ُٓت

حهل الشبخ ُٓت  ه ا هع اب ي  يتر ال م  يرؼ بػ "عرًيًهب "؟، كيحعف "اًٜتٌت " ال م ذكىر ي  آنًسػان ُى ػان لًلشػبخ 
بٌػان سػ ىا:   هػػ، ُكٓتػ  عػرًيهب  كػاف تعاػعدان   هػ ه السػ ة  1254ُٓت  ه ا؟، كالتاريخ ٥ٍتتتل   مفَّ اًٜتتّْػ  كػاف  ى

 

                                                           
)اٙتنبعع س ىا:  ت  ٌ     ال ه  ال ثتاين الثاينإا ٌُف امخ ال كتعر َّىٍبَ  ب  اع ال رىِب نػىعَّهى   كتاب :  -نلاؼ ًت  باب اإل -٤تىٍ ير الت بب  ه ا  (1) 

(  كقاؿ حب  إفَّ الشبخ عريهب  كاف ت  اٍلتيٍسًتا 69ـ( بالشبخ ُٓت  عرًيهب ، كذكىرىهي   تعًض ٍا   عيٍلب الحتاب  ُ  ها   )ص/2010
ن  كقىف  له ك بقتٍا حبهتا حٍتعياف 153-152  ت    ، كذكىر   )ص/ اٙت ريكحا ( ُن  كاف ت  اٍلتي رًّْسا جباتص الثػَّعىاًب    ت    ، ُك

   اا إا اٗتيليعؿ حَّن اعللشبخ ُٓت  عرًيهب . كق  ا َّلىٍل ي ب  ًمطًٌلص  له ها ٍا الع ًبقتٍا، حا ت ىر بأن  ُ ٤ًت ٣تا    ه  ًلنيعؿ  ٍهً ه ّٔتا، َث ك 
  له عيعرةو إل  ل ها ا الع بقتٍا     امخ: ُٓت   ب  القادر زرًيقاف، ُك ُلسىر ب  ي بًالع ًبقا ام رل.
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ػػيّّ قٍن ػػ ح ػػين اٖتػػ ـي بًلػػٌةا هػػ ه ال  ىقػػا  مينّْ ُ ًُاػػٍ  تػػا 1286ان  ػػ  سػػ ىا: منٌػػ   ى هػػػ كتػػا سػػبأ  ذكػػريه. كال ٧تي

 يي  ّْ يها    اآلف.

ٌتػػػا تعلًػػػ يه ػػػر لًلًه ػػػرة،  ُك َى  شى حلػػػم ُقًػػػف  لػػػه  ػػػيعو حبػػػ ، ُك عىقَّػػػص ُف يحػػػعف   ال ىٍقػػػ  امٌكؿ تػػػ  القػػػرف الثالًػػػ
 السٍ ة   ق ٧تان ُك  أ ريان، كذل  لًٍلتي نىبات اآل با:هػ(، ُك قريبان ًت  ه ه 1200-1210)
لع  عىقػٍَّ  ػا كالد ىػ  قبػل د ػعؿ القػرًف الثالػَ  شىػر ً يػٌ ة طًعيلػا  حػرفَّ  يتػره يحػعف   ػ  آً ػر ك ًبقػاو  ػًه  حبهػا  -1

ػػاًكز اٍلًتاىػػاى  ً  -هػػػ ، كرٌ ػػا  ػػاش بٍ ػػ ها تيػػ َّةن 1286كهػػي بتػػاريخ:  -الشػػبخ ُٓتػػ  عػػرًيهب   ب اػػ و، كهػػ ا  يتػػره ٤تي
 يػىٍ  يري تى  يىًللي إلب  ت  ا٘تلن.

هػػ، كهػع نًػ اعه كقىػص بػا ُب ػاع  يتيعتػاو   ًتلًحبٌػا 1238كىقس ي  له  ىٍقػ  عيػل و ُىٍتػ ىه الشػبخ عػرًيًهب  سػ ىا:  -2
ْتٍػصه تػ   )سىانًبىا(. ككاف تص الشبخ عريهب    ه ا اللٍُّل : الشبخي  ب ي اٙتنٌلب ب  ٜتت  بً  ق ىص، ك  ىػره

ػػػػج  ببيػػػػعف  لػػػػه  ي ى ال ػػػػاس. كًتثٍػػػػلي هػػػػ ا امتػػػػر ٥تى يػػػػره اٙتشػػػػايخي الحبػػػػاري الػػػػ ي  ي ػػػػتًنب عف حىػػػػضَّ ال ّْ ا ػػػػات، ك٤تًي
يحػػعف  - لػػه االحػػ اض الػ م ذكٍر يػػ     قػػ ير تٍعلػػً ه  -اٙتت اًعػًتا. ك يتػػري الشػػبخ عػػرًيهب    هػ ا اللُّػػٍل  

، كال يتى ارىضي تص امتر اٙت كعر قٍبل .تا با الث ً ا س ىان  كامربً ا، كه  ع  يتره تقبعؿه

ػٌ هم ُٓتػ  ٌُتا ُيسر ي  كذيرٌيٌػتي    حق  كقىس ي  لػه ك ًبقػا   ػ  ٍُ ػعايل "آؿ اللَّػٍ ساف عػرًيًهب "  حبهػا  ػراعه ًتػ  اى
يتىعَّفَّ  قريبان س ىا: 

ا الشّْراع: اٍ تػىرىل ال ػٌب  ـ  ًت  ُ ساد الشبخ ُٓت  عرًيًهب . كٞتٌا ااع   ك ًبق1935ب   يتر اٙت
ػػػ  بػػػ   يتػػػر الشػػػريف اٖت ػػػراين القلىػػػبىا  اٙت ػػػ   تػػػ  البػػػائ ا لػػػ  الٌ ػػػٌب :  تّْ ُٓتػػػ  ابػػػ ي ال ػػػٌب   يتػػػر بػػػ  السقبػػػ  ٜتى
الًسرااين ُك ب  ال ب   ب  ال  ـ  ابينىٍ الٌ ٌب  تلنسه اب  الشبخ سٌب م ُٓت  ب   تر  ت  القىًببػل كالبػىلىػ  ... 

 .ٍ  ة  اـ: ٔت او ك  ث تااو ُكلفو   آ ر ذم ق

اهي اٙتػػ كعراف  حػػػاٙترادي بػػػ "الشػػبخ سػػٌب م ُٓتػػ  بػػ   يتػػر" اٙتػػ كعر ه ػػا هػػع الشػػبخ ُٓتػػ  عػػرًيهب  نس يػػ ، ك ًسبػػ ى
هػػ(، كال  ىػ َّ ٌُف اػ ٣َّتا الشػبخ 305)السٍرااين، ك ب ي ال  ـ( بىا اى تا ذيكر   الع ًبقا سػ ىاى ٔتػ و ك ػ ًث تاػاو )

ٍَهر ٌُف كال ٣تا "تيلنسه" تيتعَّفِّ ُي ان.ُٓت  تى   بّْ ه   ه ا التاريخ، كي

  -إف كياػػ ٍت  -كال يى ػػرؼ ال ػػاسي   ػػ نا اآلف  ػػباان  ػػ  هػػ ٍي  اٗتًسبػػ ٍي  لًلشػػبخ عػػرًيًهب ، كال  ػػ  ذيرٌيٌتهتػػا 
هػا، كاٍنقنى ػٍ  ُ باري٣تػا. كًتػ  َثىَّ إال تا يػىٍرًكي  ب  يهم ًتٍ  ٌُف ه ي  اٗتًسب ٍي  هااىرىا  ارج البلى   إا ًتٍلػر ُك َّريً 

 ح   ي رؼ البـع ذيرّْيَّاه بً ب ها للشبخ ُٓت  عريهب . 
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 الفرع الثاني: مكانُتو الِعلمّية:

 تا  ععٍَّل ي إلب  ًت  ت لعتاتو   ه ا امتر ًتٍ    ؿ تا كقس ي  لب  ت  ك ائن:

ي ًلسىٌض ا٘تيليعتات   ي ا ت  ٌ  ، كت  اٍلتيٍسًتا ّٔا، ُفَّ الشبخ ُٓت  عرًيًهب  كاف  يٍ عان بآّل  الشر ً  -1
 هػػ .1258ُكهًل الشُّعرل.  ككاف ه ا بالتة ي    س ىا: 

، كاػػاع    كقػػ  كقٍسػػ ي  لػػه ك ًبقػػاو   إبنػػاؿ  حػػمو ق ػػائيا ًتػػ  قاضػػي ت ػػ ٌ      عيػػل و كقىػػص ً ىٍراػػص  يػػبي و
ػػا ُهػػل الشػػعرل ٌُكؿ الع ًبقػػا: بًػػآٍّل  اٍلتي ىػػٌ  لًسٍلػػل ا  -٘تيليػػعتات ً ٍة ػػر الشػػبخ ال ائػػب بًبلػػ  ت ػػ   ، كتىسىا ًبهى

 ـ.1842هػػ ، كييعاًحن: 1258 رىاحىص ال ب  ٜتت  .... كُيرّْ ىٍ  ه ه الع ًبقا  : ذم القٍ  ة، 

 ي ع: كاػػػاع     لبػػػنو للشػػػبخ ُٓتػػػ  عػػػرًيهب   لػػػه اٗتحػػػًم الق ػػػائي اٙتػػػ كعر آنًسػػػان     الع ًبقػػػا نسً ػػػها: اٗتتػػػ
ـي د ػػعؿ الب ػػات... ككتبػػ : ُٓتػػ  عػػريهب   ػػر ل ػػا  ػػ  اٗتيحػػمي اٍلتيلػػعَّر حػػٍعؽ  كقىػػص ً ٍة ػػرنا بػػآّل  اٙتػػ كعر، كلهى

 .-كحَّق  اع آًتا  -الشريف 

حق  عىرَّح الشبخي ُٓت  ه ا ُن  كاف  اًضران ً ىٍ ل  حٍلل اٍ٘تيليعتات الػ م ُىٍبنىػل حبػ  القاضػي الليػٍل ى اٙتشػارى 
 ب .إل

كاف الشٍبخي ُٓت  عرًيًهب  ت  اٍلتيحًثرًي  ت  السٍتعل، كتٍرا ان لل اس بًبل ه   ت رحا ُ حاـ ديً هم، كحٍلًل  -2
  يليعتاًُتم. 

 له ٍُربص  ٍشرة حتعل  ب  يها ً ىنٌ ، كب  يػها ٍُت هػا  لػه  -  َّ اآلف  -كال لبل  له ذل : ُينّْ كقىس ي ل  
ُعػػػلو كتىبػػػ  الشػػػبخي ً نٌػػػ . كهػػػ ا بًػػػ  ريٍػػػب يػػػ يٌؿ  لػػػه ٌُف للشػػػبخ حتػػػاكل قػػػ   ػي ىػػػٌ   َّػػػريه، كب  يػػػها تى  يػػػع اه  ػػػ 

بًاٍلًتاىات، كلح َّ ال يثيعر  لبها لػٍب  بػامتر اٍٚتىػاّْ  مفَّ ٍَُّلػب هػ ه الستػاكل لػ  كلًغػريه ًتػ  ُهػل الً لػم  حػعف   ًلبقػان 
، كيحػػعف اٖتػػعابي   ك ًبقػػا ال ىٍقػػً  نسً ػػ ، ُك ك ًبقػػا ال ُّػػؤاؿ،   لػػه  ىٍقػػ  تػػ  ال قػػعد، ُك إاابػػان  لػػه سػػؤاؿو تيػػ كَّفو

 كعا بي ه ه الع ًبقًا ُ ى ىها ب    ىٍ ًكي  الستاكل  لبها.

ُك يحي  ٍَُّلىبي الشيبيعخ يٍ   عف عيعرةن ًت  حتػاكيهم الػِت كتىبيعهػا   ك ػائن ال ػاس، كًتػ  َثىَّ حًتثٍػلي هػ ه الستػاكل 
رًايهػا هػي  ًبب ػاي  ػ ائ  طالًًببهػا تػ   إال  يليػعتاه صىٍػ يثي ًبشػألا،  -َّالًبػان  -ال ػاس، ككىرى ػًتهم ًتػ  ب ػ هم، كال ٦تي
 ُك اٍستستاعه ًلتىا ييشًحل ت ها. 

 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

[533] 
 

 

 

كاف الشبخي ُٓت  عرًيًهب  يي رّْس الً لم بػ "ااتص الثػَّعىاًب "   ت  ٌ   -3
. كه ا هع اٖتاًتصي ال ًتبني ًلقببلا (1)

 تًتي إلبها الشبخي عرًيًهب . كق  درَّس حب  ال لمى ًت  قبل  تى   ػىٍ تىً بي إلب  قببلا "اٍٖت ارًي "، "اٖتٍى ىارًي "  الِت يى 
 .(2)هػػ 820كهع الشبخ: يعسف اب ي  لٌي اٖت راين اٙتٍغرِب ُع ن، كاٍلت ٌ  ُّ داران كتٍ ح ان.  يع  بٍ  ى س ىا: 

خ عرًيًهب  ًت  دٍحص ال رائب   ب ض ال  ىعات. كق  ااع   ُىٍ سىٍ  ال يلنات ال يثتانًٌبا   طرابل  الشب -4
ك ًبقاو ّٔا ب ضي تىٍ  ُيٍ سيعا ت  ال رائب   ت  ٌ  : اٍلتيٍسًِت: ُٓت  عرًيًهب  الشرًيف.  لىل ل  ال ىٍسعي   تيٌ ة: 

ٌت  ًُتا با ا س ا:   .(3) 58ٜتي

تػػ  ًُتػػا با ػػا كىيلى كاليػػا طػػرابل  الغػػرب سػػ ىا:  هػػػ = 1263ـ، ك يػػ ؿ   هػػا سػػ ىا: 1842هػػػ = 1258كٜتي
. كال ريٍػػػػب ٌُف ٙتحانػػػػا الشػػػػبخ عػػػػرًيهب  الً لتبٌػػػػا كاالاتتاً بٌػػػػا تػػػػٍ   ن   إ سائػػػػ  تػػػػ  ال ػػػػرىائب تػػػػ  (4)ـ1847

 ال يلينات ال يٍلبا ً ب ا و.

 الفرع الثالث: مِسيرتُو في الفتوى والتوثِيق: 

  عرًيًهب  كتا  ق َّـ، كلًحٍ  ًتٍ    ؿ حتاًكي  الِت كانػ  ٍُاعبػان اٙت لعتاتي  ًةبةاه ًاٌ ان     باة الشبخ ُٓت
يتًَّ ػػ  ُفَّ تً ػػرية الشػػبًخ   الستػػعل كالتع بػػن كانػػ   - لػػه  يقيػػعد كنػػعازؿ سيػػًال   هػػا، حأاػػاب   الع ًبقػػا نسً ػػها 

 طًعيلان تيبارىكان.

تيؤرَّ ػػان بتػػاريخ، كهػػي  ػػادةي اٙتشػػاًيًخ اٍلتيستًػػا    ك٤تىٍػػ يري الت ببػػ ي  لػػه ُفَّ حتػػاكل الشػػبخ ٍُٓتػػ  عػػرًيًهب  ُ  حيػػ 
ػػػر حبهػػػا  ػػػ يف اٍلتي ػػػاًكرة  ذكى ػػػر ُينّْ كقٍسػػػ ي  لػػػه حٍتػػػعل م ػػػ  تشػػػايخ ت ػػػ ٌ   ُك َّػػػريًهم تػػػ  اٍلتي بلػػػ نا،  حىػػػ ى ُذٍكي

قاو، ك يػػبي و  ، كعػػ ى ، كَّريًهػػا، كيؤرّْ ػػعف اٍلتيً بػبي  ػػاريخ حٍتػػعاه، كإ٢تػػا كػػانعا ييؤرّْ ػػعف كتابػػا ال قػػعد   ًتػػ  ببػػص، كعيػػل و
  هاداًُتم  لبها ُي ان. 

 

                                                           
 (.153-152)ص/ت  ٌ     ال ه  ال يثتاين الثاين انَر:  (1) 
 راين(. كالشبخ ييعسيف اٖت راين دىًحا ت ي ا ت  ٌ    جًبعار زاكيًت  القائتًا رًكىاياه  سىًعيٌا  نٍق ن    الشبخ  تراف كشب اف )إتاـ زاكيا يعسف اٖت (2) 

ى ىارىات اآلف، ككاف حًقبهان  اًلتان  ل  تيل َّساته   السق  كاللُّغىا، كقلائ ي   ال ه . انَر  رْتت   : 
ل ب  اإل ارات ًلتىا   طرابل  الغىٍرب ت  اٙت

للناهر ٍُ  ـ لبببا (، ك 178-1/177مٓت  ال ائب )اٍلتى ػٍهىل ال ىٍ ب    اريخ طرابل  الغٍرب (، ك 106ال  ـ ب   ثتاف التااعرم )ص/
 (. 150-138ٙت تار ب  يعن  )ص/: ًت   اريخ الثقاحا   لبببا (، ك420ال اكم )ص/

 اٙت  ن(. - 317)ص/ت  ٌ     ال ه  ال يثتاين الثاين انَر عيعرةى ه ه الع ًبقا  :  (3) 
 (.248-247للناهر ال اكم )ص/كيالىة طرابل  انَر:  (4) 



 عصام علّي مفتاح اْلِخْمري        دراسًة وتحقيقاً  المَسالّتي الجْعراني ِمْن فتاوى الشْيخ أحمد صرِيِهيد         
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كل ىٌل السرؽ با هػ ه ال يقيػعًد كبػا الستػاكل لػاًهره   بػَ إٌف اٗتااػا تيًلٌةػاه لًتىػٍأرًيخ ال يقيػعد   قنٍػص اٍلتي ازى ػات 
ٌتػػا الستػػعل حرلػػا  حػػمه  ػػر يّّ تي ػػتًقرّّ   ػػ  اٙتسػػِت، كتيت لّْػػ ن بًال يػػؤاؿ   لُّقػػان  اٌتػػان، كال اٍلتيت لّْقػػًا ّٔػػا، كالشيػػحيعؾ، ُك

   قا ل  بال تاف كالتاريخ.

ك بػػَ كانػػٍ  ُكثػػري الستػػاكل الػػِت كىقػىٍسػػ ي  لبهػػا لًلشػػبخ عػػرًيًهب  اػػاعٍت   لبقػػان  لػػه  يقيػػعد تحتيعبػػاو  يرًضىػػٍ  
ٍأن  بػ    ت رحػا الػ َّتىً  حبيتًح ي ػا ًتػ   ػ ؿ  ػاريًخ ال ىٍقػً  نسً ػ  ُف نىٍ ػت - لب   ًماػل ببىػاًف اٗتحػًم الشػر يّْ حبهػا 

الػػ م ُاػػاب حبػػ  الشػػبخي عػػرًيًهب   ػػ  ال قػػ  اٙت ػػؤكًؿ   ػػ   إٍذ ر ػػا يحػػعف اعابيػػ  قػػ   لىػػل بػػًرٍ ر إبػػراـً هػػ ا ال قػػً  
 تيبا رةن، كق  يحعف بٍ  ه ً يٌ ة. كإلب   عاريخى ه ه ال قعد:

 .هػ 1282السٍتعل امكا: كاف  اريخي ال ق  اٙت ؤكؿ       سى ىا: 

 الستعل الثانبا كالثٌالًثا: كانتىا اعابان    سؤاؿ  يرض  له الشبخ، كهع َّري تيؤرَّخو بتاريخ.

 هػ .1277السٍتعل الراب ا: ك اريخي اٍل ىٍق  اٙت ؤكؿ       سى ىا: 

 حم هػػ . ُك تًق  ُفَّ اعاب الشبخ    1211الستعل ا٘تات ا: ككانٍ  اعابان     قً  صبب و تيؤرَّخو   س ا: 
ه ا التةببً  ُ يحي    ه ا التاريخ، كال قريبان ت    بل ب  ه ًب تى ، ك اٌعان ٌُف اٍلتيع ّْن ًٚت ا ال ىٍقً  هع 
الشبخي: ٜتت  ب ي   ى  بً  ق ص، كالشبخ عريهب  كاف تي اًعران اًلب  ه ا اٍلتيع ّْن، كهع:  ب ي اٙتنلب ب  

 ٜتت  اٙت كعر.

ًَريىةه( س ىا: 1191بان  له  ىٍق   يبي و ُيرّْخ ًب ى ىا: الستعل ال ادسا: ككان  اعىا هػػ، ككيًتبٍ  ني  اه ت   )نى
ًَريىة.1224  هػ، ككتىب الشبخ عرًيهب  اعابى    ك ًبقا ال َّ

ػػا كقٍسػػ ي  لػػه حتػػاكل ُي ػػرل لًلشػػبخ عػػرًيًهب   اػػاعت   ًلبقػػان  لػػه  -َّػػري الػػِت ذيكًػػرٍت   هػػ ا البٍةػػَ  -كتى
ػػ ىعات: ) يقيػػعد ُيبرًتىػػٍ   هػػػ(، 1258هػػػ(، )1257هػػػ(، )1255هػػػ(، )1244هػػػ(، )1238هػػػ(، )1224  سى

هػػػ(، ًإضػػاحان إا ك ًبقتػىػػٍا  ُىٍتلىػػه الشػػبخي عػػرًيهب  ُيكالى٣تػػا سػػ ىا: 1283هػػػ(، )1282هػػػ(، )1280هػػػ(، )1263)
 هػ(.1263هػ(، ككتىب  انبتىهتا س ىا:  )1238)
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ٍتبيػػ ي  : عػػسىر كتػػا كقىسػػ ي ُي ػػان  لىػػه  ػػهادة تػػ  الشػػبخ عػػ رًيًهب  ً ىنّْػػ   لػػه  قػػً   ػػراعو تيػػؤرَّخو كى
هػػ . كه ا ٍُ  ىثي  ػاريخو يي ػرؼ ت ػ  زتىػ ي الشػبخ عػرًيًهب ، ُك ُىقًػٍف لػ   لػه ك ًبقػا تيؤرَّ ػاو ب ػ  هػ ا 1286س ىا: 

 التاريخ    اآلف.

ػػ ىا:  حتػػاريخي الع ػػائن الػػِت ُحٍػػػ ى حبهػػا الشػػبخ عػػرًيًهب ، ُك كتىبهػػا، ُك  ػػًه  َّػػ ّْ ًتػػ  سى حبهػػا  يٍبػػ ُ  لػػه ٍَُّلػػب ال
 ( ا  تٍا كًستّْا سى ىا.62هػ(  ُم تيٌ ة: )1286هػ(، كي تهي ب ى ىا )1224)

ػػ ىا: 1238كيٍبػػ ُ  لػػه كٍاػػ  البًقػػا كاٖتػػٍ ـً ًتػػ  سػػ ىا: ) هػػػ، 1286هػػػ(، كهػػع  ػػاريخي ًإت ئػػ  لً قػػ  عيػػل و  إا سى
يػػػٌ ةي بب هتػػػا  ي ػػػاًدؿ )كهػػػع  ػػػاريخي إ ػػػهاًده  لػػػه  قػػػ   ػػػراعو، كهػػػ

ػػػ َّ ُلػػػا تيػػػٌ ةه 48 ه اٙت رب ػػػا سػػػ ىان. كال  ى ( ّتىػػػافو ُك
ػػ  كاػعدى حتػػاكل كثػريةو لًلشػػبخ عػرًيًهب   َّػػري تػا كقسػػ ي  لبػ  ت هػػا، كتػا  يًسبػػ  ُفَّ الشػبخ ٍُت ىػػه  ػػعايل  طًعيلػاه،  ػيؤىكّْ

  ات البػىٍا.نلًف قػىٍرفو ُك ي ي    إحادة ال اس   ىع ًبقان، كإحتاعن، كإع  ان لً 

 الفرع الرابع: َأقْـَرانُُو من الُعَلماء واْلُموثِِّقين في مسالّتو

سػػأي اًكؿ  ٍ ػػ اد ُٕتػػاًع هػػؤالع ًتػػٍ   ػػ ؿ الع ػػائًن الػػِت كقػىٍسػػ ي  لبهػػا، كقػػ  ذيكػػرٍت ُ  اعيػػهم    لػػ  الع ػػائن 
داـ ُفَّ الػػ ت  ٥ٍتتتػػل ذلػػ ، كال يي اًحبػػ ، نسً ػػها الػػِت ذيكػػر حبهػػا الشػػبخي عػػرًيهب   إحتػػاعن، ُك  ىع ًبقػػان، ُك إ ػػهادان  تػػا 

 كإلب  ُٕتاعهم:
كق  كقىس ي ل   له ك ائن كثريةو  نَّها بًب ه، ُك ُرى ل  حٍتعل نيً بٍ  إلب      ٜتت  ب ي   ا ب  ت ركؼ: -1

ق ىاع اآلف، كهع ًت  ت  ٌ  ، كًت  قببلا "ُكالد  ات " ًبقلىبات ت  ٌ  . كق  َتىٌ ا تباريه  ى عان ً  ل  
 .(1)ـ1865هػ  = 1282ت  ٌ   س ا: 

ًت  قًببلا "اٍلحيعريًٍَّلبَّا"    ٌ  . ُ ى ي اٍلتيع ًّْقا اٙتشهيعري          زتىً  .   ال  ب ي  لٌي بً  ُِب  ػيرًٍكبَّا: -2
هػػ = 1306ريخ: كقػىٍس ي  له ك ىائن  ً ي ةو كتىبىها ً ىنٌ . كآً ري ك ًبقىاو اطَّلٍ  ي  لبها ً ىنّْ  كان  بتا

ـ  ذيًكر حبها 1864هػ = 1281ـ. كق   عىاَّ الق اع بًبل ه ت  ٌ  ، ككىقٍس ي  له ك ًبقا تيؤرَّ او  : 1889
  ه ا التاريخ. كل  كلى ه ييٍ  ىه:  ىًلٌبان، ككاف  -ُم: قاًضبها  -ُفَّ الشبخ  ال ان ه ا كاف نائبى بلىً  ت  ٌ   

   ًتٍثل ُبًب  ُي ان، ك ًتل كا بان  ٍةحتتها. كقٍس ي ل   له ك ًبقاو ً ىٌ  يً ه بتاريخ: ُ ى ى اٍلتيع ًّْقا   ت  ٌ 
 ـ.1899هػ، كييعاًحن: 1317

كهع ًت  قًببلا "اٖت ىارًي " ًبقلىبات ت  ٌ  . كقس ي ل   له ب ض الستاكل، كق  كىرىدى  ٜتت  ب ي ٜتت  اً٘تترم: -3
ٍ  ب ض نػيعَّاب )قي اة( ت ي ا ت    ، كتشا٦ًتها كتسىا ًبهىا    ُكقات ٝتتلساو ذًكريه ًحبتى  ُيٍ سيعا ت  ال رائب تً 

                                                           
 (.58اٙت  ن(. كانَر ت   ُي ان: )ص/ - 283)ص/ت  ٌ     ال ه  ال يثتاين الثاين انَر  الع ًبقىا الِت ذيكر حبها ه ا  :  (1) 



 عصام علّي مفتاح اْلِخْمري        دراسًة وتحقيقاً  المَسالّتي الجْعراني ِمْن فتاوى الشْيخ أحمد صرِيِهيد         
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ت  ال ه  ال يثتاين الثاين. كٞتَّا ااع ًبشأن    ك ًبقا اإلٍ ساع: اٍلتيٍسًِت: ٜتت  ا٘تًٍٍترًم    تيٌ ة  يثتاف 
 .(1)ـ1857هػ، كييعاحن: 1273. ُم: (( 73با ا سى ىا: 

 
ت  الش -4  ُ رًٍح ، كال ًت  ٌُم قببلاو هع  له كٍا  البىًقا، كهع ًت  قلىبات ت  ٌ   دكف ُ ريف: يتر ب  ٜتي

ٍ راؼي ت  ٌ   هم قبائلي كسىًنها: )اٖتٍى ىارًي ، كال َّعىاٍدنًبَّا، ككىاٍدنا، ُككالد   ى ا  ل ًكره" الشرىؼ"   ن ىًب ، ُك
  ، كب  يها ااع بًر ر اعاب الشبخ عرًيهب . اًت (. كق  كقىس ي ل   له ً ٌ ة حتاكل كتىبها ً ىنٌ 

ًت  قببلا "ٍُكالد  اًت "، كهع ًت   يلتاع ت  ٌ     ب  اٍلتينًَّلب ب ي ٜتت  بً    ى  ب  ق ىص )الًسرااين(: -5
الحبار   كٍقت ، كك ا كاف ُبيعه الشبخ ٜتت ، كاى ُّه الشبخ   ى   تيؤسّْ  زاكيًا الًسٍراىاين ٍص  ابىل القل ا 
ت  اٖتها الشتالًٌبا. كق  كقػىٍس ي  له حتاكل لًث  تهم ً ينيعطهم. ك ائلتيهم  ائلاي ً لمو ًت  قً مي، ك عارى ٍت  

ٌبان ٙت ي ا ت     س ا: ُاباٚتيم كا  ان  هػ  1255ب   اآل ىر. كق  نيلّْب الشبخي  ب  اٙتنٌلب ه ا تيسًتبان رٕتًٍ
  .(2)ِت طرابل  الغربت  ٜتت  ٟتم ال ي   تس  عاب كتاب عادرو 

هر ُن  ًت  قببلا "زاكيا ال ّْتىاح"    ٌ  . كقس ي ل   له ً ٌ ة حتاكل ً نٌ    ٜتت  ب ي ساُ الغىرىارًم: -6 كيَى
 ب  يها بًرٍ ر حتاكل الشبخ عرًيهب ، ُك قبلها.  

 الشبخ عرًيهب  نس ي . ككاف كهع ًت  قًببلا "اٖتٍى ىارًي " الِت يى تًتي إلبها  ي ىٍا ب ي  لي ب    ا عىحَّ : -7
تيع ّْقان تشهعران   كقت ، ككقىس ي ل   له ً  َّة ك ائن كتىبها ً نٌ . كل ىٌل ًت  آ ر تا كقس ي  لب  ت ها تؤٌر ا 

 هػػ .1306 : 
اف: -8 ن  كاف تيع ّْقان كهع ًت  قببلا "ال َّعىاٍدنًبَّا" بًقىلىبات ت  ٌ  ، كيىب يك ُ   ى ي ب ي اٗتاج ٜتت  التُّعًتي سيعىٍي ى

هػػ .  1281تيٍسًتبان. كق  كقىس ي ل   له ً ٌ ة ك ائن كتىبىها ً ىنٌ ، كل ىلَّ ًت  آ رها  ٍأر٦تان: ك بقا كيتبٍ  س ا:  ال
كتا كاى تي تع ّْقان آ ر إتي : اٜتٌت  اب ي اٗتاج   ى  ب  التُّعتي سعي اف، كذيكر   ك ًبقا تيؤرَّ او  : 

ـه  لب . هػ، كل ٌل ه ا1257  ام ري ُبه ًل كؿ  من  تيتق ّْ
تَّ  ب  انٍػبػىبٍَّ : -9 كق  كاف ُ ى ى اٍلتيٍسًتا   ي ا ت  ٌ     زت  الشبخ ُٓت  عرًيًهب ، ككقػىٍس ي  له   ًليُّ ب ي ٜتي

ُي ان ذيكر  ً  َّة حتاكل ل  ً ىنٌ ، كب  يها بًر ر حٍتعل الشبخ عرًيًهب    ال ازلا نسً ها. كتا كىقس ي  له ك بقا
تارًم ق ىاع ت  ٌ   س ا:  هػػ . 1282حبها ه ا الشبخي، كحبها ببافي  اًع ت ت ىاًعر ال يتعف ًم  اع كٝتي

                                                           
َير عيعرةن ًت  ه ه العى ًبقىا   كتاب:  (1)   (.317)ص/ ت ى َّ ٍ    ال ه  ال يثتاين الثاينان
 ل ىٌم عيعرة ًت  ه ه الع ًبقا ً ىٌ  الشبخ ٜتت  ٟتم ال ي  اٙت كعر. (2) 
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. كل لَّ  يػىٍ تًتي (1)((تيٍسًِت: اٗتاج  لي ُحػىٍ ً م ب  انٍػبػىبَّا  ))كذيًكرٍت حبها عساي الشبخ  ىًليا ه ا بًػ: 
   .إا قببلا "زاكيا ال ّْتىاح"    ٌ 

 
 :الفْرع الخاِمس: َوفَاتُوُ 

حػػ  االٍسػتٍا اسي بػػ  ُفَّ كحا ىػ  كانػػٍ  قىٍن ػان ب ػػ   ُ ُىقًػٍف  لػػه  ػيع ٦تىيػػٌص كحػاةى الشػػبخ عػرًيًهب   رٍُسػػان، كتػا ٧تي
ذيكػػػر حبهػػػا  - ػػػ َّ اآلف  -ـ، كهػػػع  ػػػاريخي  ػػػهاد ً   لػػػه آ ػػػر ك ًبقىػػػاو كقػىٍسػػػ ي  لبهػػػا 1869هػػػػ = 1286سػػػ ىا: 

يهب ، كهػػي ك ًبقػػاي  ػػراعو لًػػػ: " يتػػر ابػػ  اًٜتٌتػػ  بػػ   يتػػر  ليقّْػػب: عػػرًيًهب "، تػػ  البػػائً ا لػػ   ُب ػػاع الشػػبخي ٍُٓتػػ  عػػرً 
تَّ ، كهم:  ب ي  تػ  بػ   تػر الشػريف.  ًُ ب  السقب  ٜتي ال  ـ، كاٜتًٍتّْ ، كحاطتا، كٟتىٍتىا، ككىالًػ ُتم: سػٍ  ة ب ػ  ٜتي

 ـ.1869هػػ، كييعاًحن: )تىاييع(: 1286ـ: كه ه الع ًبقاي كيتبٍ    ُكاس   ٍهر عسىر،  ا

كحَّقػػ  اع آًتػػا،  -قالىػػ ي كا ًبيػػ   بػػ يه   ػػاا:   ػػا بػػ   لػػٌي عىػػحَّ  الشػػرًيف  ))كقػػ  اػػاع   آ ػػر الع ًبقػػا: 
. كقػػ  كيتبػػٍ  هػػ ه اٖتيتلػػاي ام ػػرية ً ىػػٌ  الشػػبخ ُٓتػػ  عػػرًيًهب  ((. ك بػػ يه   ػػاا: ُٓتػػ  عػػرًيهب  الشػػريف -آًتػػا 
 نسً  .

 له  باة الشبخ ٍُك كىحىا ً  ب   ه ه الع ًبقػا  إال تػا قػ  ُتىيػعدي بػ   -  َّ اآلف  -كلب     نا  يعه نٍ تً ؿُّ ب  
ـي ًت  حتاكل الشبًخ كك ائًق .  اميٌا

 :-إٍف عىةٍَّ   - اِتا: ًقٌلاي الشبخ ُٓت  عرًيًهب  تص العايل )البا ا( 

عػرًيهب  ًتػ  ذًكػر ب ػًض ال ػاًس ًقٌلػان كقى ػٍ  لػ  تػص ُ ػ  كيالًة طػرابل ، تا ق َّتتي    عىٍ ر ك ًتي  ػ  الشػبخ 
 كيقعلعف: لى لَّ  يعسف با ا القىرىٍه تىانٍلي، ُك:  لي با ا القىرىٍه تىانٍلي.

 ال يى تب   التاريخي كقع ىها   زتى  الػعايل: يعسػف با ػا القىػرىٍه تىػانٍلي  الػ م كيل  -إٍف عىةٍَّ   -كه ه الًقٌلاي 
 ـ.1832هػػ = 1248ـ، كاتتى َّ  حتي  إا: 1796هػػ = 1211اٗتحم   طرابل  س ىا: 

ـ، كاسػػتتىرَّ  حتيػػ  إا 1832هػػػ  = 1248كقػػ  كيل اٗتحػػمى ًتػػٍ  بٍ ػػ ه: اب يػػ   لًػػيّّ اٍلقىػػرىٍه تىػػانًٍلي الثػػاين سػػ ىا: 
  .(2)ـ1835هػ  = 1251س ا: 

ُف  حيػػعف قػػ   ػػ ى ٍ     هػػ  الػػعايل " لػػٌي  ىٍشػػقىر"   -لًقٌلػػا  لػػه حػػٍرض ًعػػٌةا ا -: ال ٍُسػػتبً  ي ُي ػػان قلػػ ي 
ـ   ٍبػػَ قػػػ   ىػػارى  لػػه هػػػ ا الػػعايل ب ػػػضي سيػػحَّاف اٍلقينٍػػػر 1838هػػػػ  = 1254الػػ م كيل  يحػػمى طػػػرابل  سػػ ىا: 

                                                           
 تى ىً ن(. - 284)ص/ت  ٌ     ال ه  ال ثتاين الثاين انَر ه ه الع ًبقا  :  (1) 
 (.235-231للناهر ال اكم )ص/كيالىة طرابل  انَر:  (2) 
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ػػٍبف ال ٍَّلػػر   ال ػػ ىا نسً ػػها:  النرابػيليً ػػي  بًقبػػادة  بػػ  ػػل  بػػ ي اٖتىًلبػػل هػػ ا1254اٖتٍىًلبػػل سى  هػػػػ، كد ى
اؾ  -تً ي ا ت ى ٌ  ، كُىٍرسىػلى إلبػ   ػب يها : "تيلػنسه بػ  زريػن"  يػيٍ ًلتيػ ي بًاٍنً ػتىاـ ت ي ػًا ت ػ ٌ   لًثػىٍعرى ًػ -آنىػ ى

(1)، 
ك ػػ ى ٍ  ت ركػػاه بػػا  بػػ  اٖتلبػػل كاػػٍب  الػػعايل  لػػي  ٍشػػقر بًػػالقيرب ًتػػ  ت ي ػػا ت ػػ ٌ    ُىٍسػػسىر   هػػا ه ٧تػػاي اػػٍب  

ريهي ٠ٍتع حػى َّاف ب  اٖتلبل، كًحرا
(2).  

حهل كاف للتشايخ دكره    أيب   عرة  بً  اٖتلبل ه ا، كًت  بب هم الشبخ ُٓت  عػرًيهب ؟، ك اٌعػان ُفَّ  ػاكم 
ػػ ـى  بػػ ي اٖتلبػػل، كحػىػػرَّ إا ا يػػعِبٌ لبببػػا  عػػار  ت ػػ ٌ   ً ب اػػ و "تلػػنسه بػػ  زريػػن" قػػ  ُيَّػػ  هػػ ه الثػػعرة. كً ػػا انٍػهى

رَّد ُتىًٍتاو ك ق يرو، كاع ٍُ لم ًثقبقا اٗتاؿ. ُكلا  اٍلتيؤيّْ يكف  تنليعبا للعايل ال ثتاين؟. ك تي ه ا ٛتي

 المطلب الثاني: دراسة فتاوى الشيخ أحمد صرِيِهيد

 ًتٍ    ؿ قراعًة الستاكل الِت صىلٍَّل ي  لبها لًلشبخ ُٓت  عرًيًهب    تًَّ   يل اٍلتى ىًت ي اآل باي ًت  تٍ ه  : 

 ْرُع األّول: وْصُف الفتاوى اْلُمراُد تحقيُقها، وموُضوُعها، وِنْسَبُتها ِلصاحبها:الف

 ًَ تػػا لسػػٍرتي بػػ   ػػ  اآلف ًتػػ  حتػػاكل الشػػبخ ُٓتػػ  عػػرًيًهب : ٍُربػػص  ٍشػػرة حٍتػػعل، اكتىسبػػ ي ت هػػا   هػػ ا البةػػ
ٌتا  سلبلي تعضع    اًُتا ح ىلىه العٍا  اآل :ًبً ٌ  حتاكل حقى ، كْتب يها   ُبعاب اٙت ات ت اٙتالًٌبا. ُك

شػػً م بًقبٌػػا  الفْتــوى اأُلولــ :
ي
ًببػػص رىٍه ػػان ٍصػػ  ًُتػػاو إا ُف يػػٍ حىص اٙت   بػػاب الػػره ، ت ػػألا: كىٍضػػص ك ػػاًئن ًتٍلًحبٌػػا اٍلتى

 .(3)نّْ الثَّتى . كهي   ُعلها  ىٍق ي بٍبصو  لىل حب  رىٍه ه، كق  ُااب الشبخي عرًيًهب    ك ًبقا البٍبًص نسً ها ً ى 

ػػ   الفْتــوى الثانيــة:   بػػاب الشػػرًكا، ت ػػألا: قىػػٍ ر االنتسػػاع بًال ػػا ا اٍلتيشػػ كا بػػا الببػػعت. ك اعػػليها سيػػؤاؿه كياّْ
تىػػب الشػػبخي عػػرًيًهب  اعابىػػ  حبهػػا ً ىنّْػػ    الع ًبقػػا نسً ػػها. كتػػا ُاػػاب  ًمهػػل الً لػػًم    حػػم هػػ ه اٙت ػػألا، ححى

  .(4)ًت  ُهل الً لم  ًت  ت  ٌ  ، كزلبنت، كَّري٣تا   الع ًبقا نسً ها   ده آ ىري 

دىحٍػػصى  ٌلػػًت    الشػػركا.  -ب ػػ  تػػعت  ػػريًح   -  بػػاب الشػػركا ُي ػػان، تٍ ػػألا: ادّْ ىػػاعي الشػػرًي   الفْتــوى الثالثــة:
ل ال لػم، كهي   ُعلها سيؤاؿه ُي ان تيعاَّ ه ًمهل الً لػم    حػم اٙت ػألا، حأاػاب   الع ًبقػا نسً ػها ب ػضي ُهػ

كت هم: الشبخ ُٓت  عريهب ، ككتىب اعابى  ً ىنٌ  ٍص  ال ُّؤىاؿ
(5). 

                                                           
راسلا  :  (1) 

ي
 اٍلتى ىً ن(. - 315)ص/     ال ه  ال يثتاين الثاين ت ى َّ انَر عيعرةن ًت  ه ه اٙت

 (.244)ص/كيالىة طرابل  انَر:  (2) 
 انَر عيعرةى ه ه الع ًبقًا   تى ىً ن البٍةَ. (3) 
 انَر عيعرةى ه ه الع ًبقًا   تى ىً ن البٍةَ. (4) 
 انَر عيعرةى ه ه الع ًبقًا   تى ىً ن البٍةَ. (5) 
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  بػػاب الشُّػػس ا، ت ػػألا: سيػػقيعط  ػػنّْ الشيػػس ا لًلشػػري  ًب يػػحيع   تيػػٌ ةن بٍ ػػ  الً ٍلػػم بًبػىٍبػػص  ػػريًح ،  الفْتــوى الرابعــة:

 ، ػ  لًلشػبخ عػرًيًهب   ػ   حػم ك لىرًُّؼ اٙتشً م. كهي   ُعلها  ٍق ي بػىٍبصو   ريبيص تيشىاعو َث بيين  لبػ  سيػؤاؿه كياّْ
الشػػس ًا   اٙت ػػألا، حأاػػاب الشػػبخ   ك بقػػا الشػػراع نس ػػها، كُىٍتلىػػه هػػ ا اٖتػػعابى  لػػه َّػػريه  منػػ  كػػاف تري ػػان 

 .(1) ا اٖتعاب

ٚتػم تػاداتيعا ًعػغاران. ُكعػليها:   باب اٍلعىٍقف، ت ألا: التٍَّةًببً   له امٍكالد ال يكيعر، كاٍٗتًبىازة  الفْتوى الخامسة:
 ىٍقػػ   يػػبي و كيتػػب   ك ًبقػػا، َث سيػػال   ػػ  ُهػػلي الً لػػم، حأاػػاب  ػػ ده تػػ هم   ك ًبقػػا التةبػػب  نسً ػػها، كتػػ هم 

 الشبخ ُٓت  عريهب   كتىب اعابى  ً نٌ .

تػص اٍسػتث اع َّىلَّػًا  ػيليثًػ .    باب العىٍقف ُي ان، ت ألا: التٍَّةبًػب   لػه امكالد الػ كعر ك ًقػبهم  الفتوى السادسة:
، ك لبػػ  حتػػاكل كثػػريةه مهػػل ال لػػم، ت هػػا: حتػػعل للشػػبخ عػػرًيهب  ً ىنٌػػ . َث ذييّْػػل بالع ًبقػػا  ُكعػػليها  ٍقػػ ي صبػػب و
 سيؤاؿه يت لَّن باٗتيبي ، ُكااب       ده ت  ُهل ال لم  ُيٗتًقٍ  حتاًكيهم بال ؤاؿ اٙت كعر   الع ًبقا نسً ها.

 ي: طريقُة الشيِخ في الفتوى:الفرع الثان

 ل لَّ ًت  ُهم تا ييشار إلب  ه ا   طريقا الشبًخ عرًيهب    حتاكي   امتعر اآل با:
ا ال  راه ييًشري إا  -1 إاابا الشبخ تيقتًلرةه  له اٙت هب ال ائ    القيٍنر اللّْبا، كهع اٙت هبي اٙتالحي، كًل ى

 اٙت اهب ام رل ثاؿ.
هع الغاًلبي  له حتاكل الشبخ  حهع ال ييًنبل، كال يٍ تنرد  بل يى كير اٖتعابى  اإل٤تاز   اٖتعاب -2

 با تلار، كيي يٌل  بقعل : ككتىب  ُٓت  عرًيًهب .
ُكَّلبي ال ائًلا ًت   -ال يى يعؽي الشبخي ُدلٌان نٍقًلٌبان   اعاب    له  ادة اٍلتيسًتا   بل ه  مف ال ائل  -3

ـٌ ال اس  ً ب  ًعٌةاي اٖتعاب، كتيعاحقتي  ًلتشهعر اٙت هب اٙتالحي  اٙت تعًؿ ب    الستعل كالق اع إ٢ٌتا يػى ٍ  - عىا
 دا ل القيٍنر اللّْبا.

 يى تً   الشبخي   حتاكي  إا نيليعص  لتاع اٙت هب اٙتالحي، كييلرّْح  ٍل ره   ال قل َّالًبان. -4

                                                           
 ةى ه ه الع ًبقًا   تى ىً ن البٍةَ.انَر عيعر  (1) 
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بهػػا إا حتػػاكل َّػػريًه تػػ  اٙتشػػايخ   اٙت ػػألًا ُىٍاًعبىػػاي الشػػبخ الػػِت سيػػٍقتيها   هػػ ا البةػػَ ُ ييًشػػٍر ح -5
ٌ اػػاع اعابيػػ  تيٍ ػػتًق ِّ. بٍبػػ  ُىينّْ كىقٍسػػ ي لػػ   لػػه حتػػاكل ُ ػػرل اٍكتػىسىػػه حبهػػا باإل الػػا إا اػػعاب  نس ػػها، كًتػػ  َثى

نٌ  يقيعؿ ً ًثل .  تىٍ  سبىق    اٙت ألا نسً ها، ُك
 

 الفرع الثاِلث: مصادُر الشيِخ في فتاويو: 

هر ا ت  تادي الشبخ   حتاكي   له تيؤلَّسات اٙتتأ ّْرًي  ًتٍ   لتاع اٙتالحٌبا، كتا ذكىره ت ها   ه ه الستاكل:يَى

تلىر  لبل ب  إسةاؽ. -  ٝتي

تلر حتاكل اٍلبػيٍرزييل مٓت   ليعليع. -  ٝتي

  رح  ب  الباقي ال ٍُّرقاين  له ٝتتلر  لبل. -

 ا الفقهيُّ والمجتمعي:الفرع الرابع: أىّمّيُة ىذه الفتاوى، وأثُرى

ًح  االدّْ اعي بًأٌف   ه ه الستاكل  باان ا ي ان ُ  ي بىن إلب ، كلحٌ  ُ رىها كبريه ًت   ٍبًثٌبات تيت  ّْدة:  ال ٧تي
: تٍلػػ ري  ًقػػاو   ػػ  ال ػػاس، كحتػػاًكيهم هػػ ه  يقلّْػػل تػػ  -كتػػ هم: الشػػبخ: ُٓتػػ  عػػرًيهًب   -إفَّ هػػؤالع اٍلتيٍستًػػا  -1

يقىػػػص بػػػا ال ػػػاس    يقيػػػعدهم كنػػػعازٚتم ك  ػػػاتي ُتم البعًتبٌػػػا، كِتٍ ىػػػص ُك  يقلّْػػػل ٞتَّػػػا ييتعقَّػػػص  ي يك يػػػ    الت ػػػازيع الػػػ م 
 اٙت تقبل ًت  ه ه ال  ا ات.

هػػ ه الستػػاكل  ػي ىػػ ُّ سػػ ى ان كريٍك ػػاى  ػػً ي ان لًلقي ىػػاة كاٍلتيةىحًَّتػػا  إذا ريًح ػػٍ  إلػػبهم ا٘تيليػػعتاتي   هػػ ه ال يقيػػعد،  -2
تً  يكف إلبهػػػػػا   اٗتيحػػػػػم، كال ًسػػػػػٌبتا ُفَّ َُّلػػػػػب ُعػػػػػةاًب هػػػػػ ه الستػػػػػاكل يحتيبيعلػػػػػا ً ينيػػػػػعطهم، كييػػػػػ يػّْليعلا حبىٍ ػػػػػ

 بًإٔتائهم.
دو تػػ  ال لتػػاع   ال ىٍقػػ  العا ػػ  نسً ػػ ، ُك ال ازلػػا نسً ػػها  كهػػ ا دلًبػػله  لػػه  -3 ً ػػرصي ال ػػاس  لػػه اٍسػػتستاع  ػػ ى

للشػػرع، كبً بػػ ةن  ػػ  ا تتػػاؿ ال َّػػٍهع كا٘تنىػػأ   اٖتػػعاب إذا عػػ ىر  تيرا ػػاة ُف  حػػعف  يقيػػعديهم عػػةبةان تعاًحقػػان 
 ًت  تيس و كا  و حق .

ػػا ي" الػػ م نػػراه   ٍَُّلػػب حتػػاكل الشػػبخ عػػرًيًهب  كَّػػريًه   ػػ َّ عػػار ًٕتىػػان  -4 ُـّ ٠ٍتػػع "االسػػًتٍستىاع اٖتتى ػػ ي ال ػػا التعىاُّ
يػػ يؿُّ  لػػه ً ػػرص ال لتػػاع ُنسً ػػهم  لػػه ًعػػةَّا  - دنػػا ًتػػ  ًٕتىػػات حتػػاكل القػػٍرنٍا اًٚتٍ ػػريػٍَّا اٍلتي لػػرًتٍا   ب

الستػػػاكل، ك عاحيًقهػػػا، ك قلبػػػل دائػػػرًة اال ػػػت ؼ حبهػػػا، حلػػػارٍت الستػػػاكل اٖتتاً بٌػػػا ً ثابػػػا آّػػػاتص الًسقًهبٌػػػا، كديكر 
 اإلحتاع   ال لر اٗتايل. 
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  ثانياً: الِقْسم التَّْحِقيقيُّ "َنصُّ فتاوى الشيخ أحمد صرِيِهيد"    

  (1)]الفْتوى اأُلوَل : َوْضُع وثَائق ِمْلِكّية اْلَمِبيع َرْىناً تْحت أِميٍن إل  أن يَْدَفع الُمشتِري بِقّية الثََّمن[

 ]َنصُّ العقد المسؤول عنو[:

اٗتت  ع، كعلَّه اع  له سػٌب نا ٜتتػ ، كآلػ .   ىػر لىػ ىل كا بًػ  السقبًػ ي: ُٓتػ  ]ز[، كاٗتػاجُّ   ىػ  بػ ي ]ع[ 
ه  َّاًكيػٍَّا، كباع الثاين ًل ٌكؿ كاًتل تىا لى ي   كاتل اٍٖت ىاف كامرًض الِت بًرزائ   يي رؼ بأِب ]د[ كتا هع تي ىػاَّه كتيبػىػال اَّ

كٍٜتػػ يكده    قػػ  االبتبػػاع  بًػػالثَّتى  الػػ م   ال قػػ  اٙتػػ كعر، ُك يػىٍبػػنى تػػ  الػػثتى  اٙتػػ كعر ًقبىػػل اٙتشػػ م اٙتػػ كعر إال 
ٍربػصه ك شػركف بىػارىةن ُرب اه ك    يعف ٜتبيعبان، ُك

 (3)لًلبػائص اٙتػ كعر ًبنلىػب اٙتشػ م اٙتػ كعر تػ  البػائص اٙتػ كعر ب ا لػ  (2)
ػػلَّتىهم ، كهػػي:  بيػػعتي ًتلًحبٌػػاو، ك ىٍقػػ ىٍم  ػػراعو، ح ى   اٙتببػػص اٙتػػ كعر، حاٍسػػتىٍ رىا  لػػ  بًث  ػػا ريسيػػعـو

اٙتػػ كعر  البػػائص (4)
 ص  ي  كا ًب  إا  ػىٍتًتبم بًقٌبًا الثتى  اٙت بيعر. -رٍه ان  -م ت   ب   قراعُتم، َث كيًضٍ  لًلتش م اٙت كعر، كقًبلىه

ك له ذل  اٍنسلىليعا تي اًضػبػىٍا ًبًنبػب ُنسيً ػهم، كبػ   ػًه   ػا ذيكػر  لػه تىػٍ  ذيكػر كبػف ذيكػر بتػاريخو  قػ َّـ تػا 
ة ًتػػػ  سػػػ ىا: ي يػػػ   لػػػه الشػػػهرٍي ، ك ػػػأ َّر كىٍضػػػ ي  ًلنالًبهػػػا   اٍنً ػػػ    ا  ىتػىػػػٍا كّتػػػاًنا كًتاىتػىػػػٍا 1282خ ذم قػىٍ ػػػ ى

. كب  إع حي ب ض  يركؼو ال ضرىر حبها.  ليُّ ب ي عاًل  اللُّعؿ ُكلفو
 .(6) -كحَّق ي اع آًتا، آًتا  - (5)

                                                           
ضص با ت حعحٍا   اكي ي اٙت ائل الِت با اٙت حيعحٍا هح ا: ]...[ هي ًتٍ  عي  ي    هب ن للقارئ   ت رحا تعضعًع الستعل. كًتثلي ي: كلُّ ك ـو كي  (1) 

 ]...[  حهع ًتٍ  زياد  ُي ان، كق  نبَّه ي  له ذل    اٙتق ّْتا.
ـ  ً ا سي َّ 1832 ىا:  يتلا  يثتانبا ضيربٍ     ه  ال ُّلناف ال يثتاين: تيراد الرابص. كتٍ َنى "اٍلبىارىة": ًقن اه ُك  يقَّا. ُيبًنل الت اتيلي ّٔا سهي  (2) 

يت اكىلا   ال كلا ال يثتانبا الًقٍرش، كالًقٍرش يي اكم ُربً ا بارةن. انَر ٍثَ: 
يلنلىةات اٙت

)اات ا  داراسات  ار٦تبا. ت شعره ً  ٌلا حملتعد  اًتراٙت
 (.366ـ، )ص/2012، )كانعف الثاين(، 118، 117دتشن(، ال  داف: 

:  ارىةن(!.السي ىينُّ ال يي اًكم بى  "البارة"  يتلاه ضً بساي الًقبتىًا كتا  رىل، كًٚت ا يي رب ّٔا تثى ن   اللٍَّه ا اللّْبًبٌبا لًلشيع الٌتاًح ، حبيقاؿ: )الشيعي  قل ي
 ُم دا ل  ٍق  البػىٍبص اٍلتيشار إلب    ٌُكؿ ه ه الع ًبقىا. (3) 
ا: قىًبلىها. "قراعُتم"، (4)  ا: "قراعُتا". "كيًضٍ  ى"،  ك ا!، كل ٌل امٍععىب: ح ىلَّتىها. ُم: الرُّسيـع الث  ا. كًتثٍػليها تا يأ  ب  ها: "كقىبًلىهيم"، ععأّي ععأّي

ا: كيًض ىٍ .  ععأّي
هر ُن  يٍ ة ر ًت   ائلا )امىٍععىاؿ(   ي ا القرىٍه بيعلّْلي، كق  1876هػ، كيعاحن: 1293كاى تي ك بقان كتىبىها ه ا اٍلتيع ّْن ً ىنًّْ  س ىا:  (5)  ـ. كال م يَى

كعري   ت  َّ     قٍريا "القىًلبل"، ككاف حًقبهان هااىر بٍب ي ه ا الشبًخ ت  القىرىٍه بيعللي إا ت ى َّ     القرف الثات   شر للتب د، ح ىشىأ الشبخ اٙت  
ا القىرىٍه بيعلّْلي  تيع ّْقان، كا تػىهىر بػ: )السقب : اب  عاحل(. ه ا تا كقٍس ي  لب  ت  ت لعتات للشبخ  ُحادين ّٔا ع يقي الشبخ:  ادؿ القراد ًت  ت ي 

 كقػىٍس ي  له ك بقا ُ رل ذيكر حبها باسم:  لي ب  عاحل ب   ب  اع اللُّعؿ. نٍق ن    ب ض امسا  ًة    هم ٞت  ٚتم   اياه بالتاريخ. كتا 
: ًكبىاري ال ّْ ّْ   ٜتىلَّا القىًلبل    ٌ    يٍ رحعف الشبخ: ٜتت  ب  رت اف اللُّعؿ، ككاف تيع ّْقان تشهعران    هم، ككىقس ي ل   له  -ٞتَّ  سألتيهم  -قل ي

 كق  انقىنى ٍ  ُسر ي  بعحا  ، كال يى رحيعف قرابتى  بالشبخ   ًليا اٙت كعر  آنسان. ك ائن كثريةو كتىبىها ً ىٌن ،
   ه ا ال ىٍقً  ُ ناعه إت ئٌباه كليغعًيٌاه لاًهرةه، ُىعلٍة ي ب  ىها  دكف اإل ارة إلبها   تعاض ها. (6) 
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 ]نىصُّ اعىاب الشبخ ُٓت  عرًيًهب     [  
ًببػص، كقىػًبلىهماٗتٍت ي ع:  ٍبَ سلَّم البػائًصي اٙتػ كعري ُتاتىػ    ك   ػائن اٍلتى

اٙتشػ م ت ػ  حػٍعران  حتٍ ػًلبتي  عػةب ه   (1)
ػػرًج ت هػػا ني ػػ ان   ًسػػً ٌل القاضػػي حقػػ    ػػٍعؼ  ػػ . كإذا طلىػػب  قَّػػ  حبهػػا  حلػػٍب  لػػ ، كإ٢تػػا ٦تي ػػنّّ لػػ ، ك رىكى منػػ   ى

 .الشريف دٍ عل اٙتشً م  ى ىلُّف البائص ّتى  اٙتًببص، كاع ٍُ لم. ككتىبى : ُٓت  عرًيًهب  

 ]الفْتوى الثانية: َقْدُر االنتفاع بِالساحة اْلُمشتركة بين البيوت[    

 ]َنصُّ السؤال[:

 اٗتت ي ع، كعلَّه اع  له سٌب نا ٜتت ، كآل  كعىٍةًب ، كسلَّم   ًلبتان. 

َىػػ ـ: اػػعابيحيم  ػػا امىنىػػاـ، كتلػػابًب  ال   ت ػػألا،  - بػػاً حم رًضػػي اع  ػػ حم، كتتَّػػص اٙت ػػلتا ًبنيػػعؿ  -ُىئًتَّ
، كُىٌف كػػل كا ػػ و ٧تىيػػرُّ ت هػػا  ُم: تػػص ال َّػػا ىا لًبىػػاب دارًه. حهػػل  رًضػػي اعي  -كهػػي ُفَّ سػػا ىان بػػا ُبػػعاًب ديػػاًر قػػعـو

يحػعف ًلحيػلا االنتسػاعي ٞتٌػا يًلبػ  تػ  ال ػا ا  ًتػٍ  تىٍ ػ  َّيبارهػا، كرىبٍػً  دكىابّْػ  ّٔػا، ُـ ال؟ كهػل ِتً ػي حبهػا  -  حم 
ـٍ ال؟. اعابيحم اٗتب  . ػيٍؤاىريكا ك ػيٍرٓتىيعا. كال  ـي  لبحم -رًضي اع   حم  -ازةي  ُم: ً بازةي تٍ   َّيبارها ُ

 ]نىصُّ اعاب الشبخ عرًيًهب [:
تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػره لًٍلبػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرزييل  (2)اٗتٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ع. قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب م ُٓتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ليعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػع   ٝتي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُّ (3)  : رىبُّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ار ُ ى
 
 

                                                           
 ك ا   امعل، كل ل امٍن ىب: قًبلىها. (1) 
ٙتػ هب كُيعيػعلً .  ب  الرٓت  بً  تعسه بً   ب  اٗتىٌن اٍلبػىػٍ لًبتىيًن اٍلقىػرىًكٌم  اٙت ػركؼ بػػػ:  ليعليػع. حًقبػ ه تػاًلحيّّ تيػتتىحّْ ه ًتػ  حػيػريكع ا ُبع ال ٌباس  ُٓت  ب ي  (2) 

ٍرزييل، كابً  نااي، كَّػريًهم. ك  ػ : ُٓتػ  زىرُّكؽ، كيًل    ت ي ت  زلًبنت اللّْبًبٌبا، َث ر ىل إا  عني   ًلنلب ال لم، كاٍستػىقىرَّ ًّٔا. ُ ى     القىٍلشىاين، كاٍلبػي 
ال ّْػبىاع ال ًَّتػص، كَّرييه.  عىاَّ ق اع طرابل  الغىػٍرب، َث عيػرؼ   ػ . لػ   ػٍر اف  لػه ٝتتلػر  ًلبػل  كبًػريه كعػًغريه، ك ػرٍحه  لػه ْتٍػص اٖتعاتػص  إتيػ : 

تلىر نعىازؿ اٍلبػيٍرزييل. كاف  ٌبان س ىا: ك رٍح الت ًقب  لًلقرا ، كٝتي :  875 ى هػ[. انَػر  رْتتىػ   : 898هػ، كًس ُّ ي قريبه ت  الثتانا. كقاؿ الح اين: ]تي
ًُ اإل٧تػػاف   ت رحػػا ُهػػل القػػريكافتٍنبػػععه ًضػػٍت  كتػػاب:  -لًٍلًح ىػػاين    ٍحًتبػػل الليػػلىةاع كامٍ بػػاف ًلتى ػػاُ اإل٧تػػاف   ُكلبػػاع القػػريكاف  : -للػػ بٌاغ  ت ىػػا

 (.81)ص/ لًلناًهر ال اًكمُ  ـ لبببا (، ك 1/147لًل ّْرًٍكًلي )امٍ  ـى (، ك 1/259) ىرة ال يعر ال ًَّكبَّا  (، ك 5/21-23)
زييل طيب ٍ  بًا841هع كتابه للشبخ ُٓت  ٍ ليعليع  اٍ تلىر حب  حتاكل ُِب القاًسم اٍلبػيٍرزييل التيعني ي اٍلتيتعَّفَّ  عايلىٍ سى ىا:  (3)  ٍسم: اػاتص هػػ . كحتاكل اٍل ي

تلىػري  يليعليػع بًػإٍتىٍا ٝتتًلسػٍا  "ٝتتلىػر حتػاكل  ا ن ىؿ ت  الق ىايا بًاٍلتيٍسًتا كاٗتٍيحَّاـ. كطيبص ٝتي اٍلبػيػٍرزييل"، ك"اٙت ػائل اٍلتيٍ تلػرىة تػ   ت ائل امٍ حاـ ًلتى
 كتاب اٍلبػيٍرزييل". 
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ٍ ً    ،ًتٍ  رٍب  دكىابّْ  (1)بًس ائها ػٍ   (2)ككى يىار  ًمٍربأّا االنتسػاعي ّٔػا بًس ػاع داره  ًبحى . كب   ػىٍ لىم ُفَّ اٍلغيرىؼ الِت با ال ّْ

اٍلغيبىار، كرٍبً  ال كىاٌب 
 ، كاع ٍُ لمي.(3)

ككتىبى : ُٓت  عرًيًهب  الشريف 
(4). 

 ي الشركة[َدْفَع حّصتو ف -بعد موت شريِكو  -]الفْتوى الثالثة: اّدعاُء الشرِيك 

 ]َنصُّ السؤال[:

   ػرًيحٍا تيشػ ًكٍا   ناقػاو  ُ ػ ي٣تا تيتػىػعىؿا  -رًضي اع   حم، كتتَّص اٙت لتا ًبنيعؿ  با حم  -تا قعليحيم 
 ال تىػل. َث تػات الشػري ي الػ م ُ يتىػعؿَّ ال تػل، كادَّ ػه اٍلتيتػعيلّْ كيعيػعؿى  ػ رًي الشػركا إا اٍلتيتػعَّفَّ    با ػ   تيػٌ ة
ػريكا كيعيػعؿى الشػ ري اٙتػ كعًر. حهػل طػعؿي اٍلتيػٌ ة يحػعف  يٍرحػان    ُربص ًسً ا. َث ب   ذل  قاـ كرى ىاي اٍلتيتعَّفَّ اٙتػ كيعر، كُىٍنحى

 
 

                                                           
ٍم ب ائ (1)  الب   رىحىا اٙت تلر السقهي  .ها  حاًض ن    ٞتىىرّْ النرين اٍلتي ىٌ  لًلتيريكر َّالبنا  كاف بٍا بأّا ُك َّريه رَّؼ اب ي  رىحىا ًح ىاعى ال ار بأن : تا با ي ى
(8/358.) 

باالنتساع  كعا ب الًس اع ٍُكا ))(: 399)ص/ ٝتيٍتلىر حتاكل اٍلبػيٍرزييل ُم: كىٍ   ذل  الس اع  كتا يٌت   ًت  بًقٌبا ك ت . كنىصُّ ك ـ  ليعليع  :  (2) 
زييل نس َير نىصَّ اٍل ي ، ك٠تًع ذل   تا ُ يى يرَّ بًاٍلتىارَّة كان  .(4/361) حتاكل اٍلبػيٍرزييل ً    : ب    رب  دابٌاو، ُك إٍلقاع كي ىاساو، ُك  ٍسًر باًر ًتر اضو

ال م  ػىٍست  داريه   الًس اع،  -٣ُتُّها: امٌكؿ: ُفَّ الس اع لب  ٞتلعكان ًللا ب   نيليعصي  لتاًع اٙتاًلحٌبا   ُ حاـ ٍُحً بىا الببيعت كاٗتعىانًبً   ًسب ي ُتعران  (3) 
ب  ّٔا ًتٍ  ٌُم اها  ه تٍلًحٌبان  اٌتان  بل تلًحٌبا انتساعو ل  حق . الثاين: ُفَّ ه ا الًس ىاع إف كاف تىٍستىةان ًمكثر ًتٍ  دارو  حرفَّ ُعةاب  -ُك ٥تًي كٍ  ى

ؤدّْم عف   ًتٍلحٌبا انتساًع ه ا الًس اع  كيلّّ ًتٍ  اها داره. كٜتلُّ ًتٍلحٌبًا االنتساًع ه ه  تا ُ يح  الس اعي   طرين ال اس، كيي ه ه ال ُّكًر يٍش كي 
رَّ بغريه: صرميى ب اًع الس اع ًت  االنتساعي ب  إا اإلضرار  لبهم بالت ببن   النرين  كإال عارى ٞت يع ان ً ب ا و. كر ػَّبيعا  له ًتٍلًحٌبا االنتساًع ب  تا ُ ي ي 

زييل   -ًقبىل عا ب ، كإد الً  ًل اره، كك ل  اعازى  أًاري عا ب الس اع ل   إذا ُ ي ٌر بغرٍيه  كتا  حاه اب ي ريٍ  و، ُك يي ٌلم ب  يهم   -كاٍل ي
     اعازى الحراع. 

ح  ُتعز ق تتي  با ُعةاب الس اع ُبى ان  تيرا اةن ًٗتٌن  اٌتا ال اًس ت  اٍلتىارَّة. كإف كاف الس اعي الثالَ: إذا كاف الًس ىاعي ُتىاـ ال ُّكر، كجبانب النرًين    
اًكر طرينى ال اس ًثاؿ  حً عةاب  ل  ال ُّكًر ُف يقت تعا الس اعى بب هم  كيلّّ ٞتٌا يًلي دارىه  كتا   ت اهج التةًلبل    ال م ُتاـ الببعت ال ٤تي

 (.9/172لًلرٍَّاراًاي )نا  رح اٍلتي كَّ 
(: كقى ىه  يتر بامٍحً بىا مٍرباب ال يكر. قاؿ اب ي  ًببب: "ك س ري ه ا: يٍ يًن باالنتساع للت ال ، 47/ 11الب  ُِب زي  ) ال عادر كال ياداتك  

 :(162 /9) البباف كالتةلبلك  .  از بالبي باف كالتٍةًلاكاٙتراب ، كاٙت ىاًطب، كايليعس البا ىا حبها للببا ات ا٘تًسبسا   امىٍحً بىا، كلب  بأف ٥تي 
اس  ًلتىا لًلت لتا ت  االٍر ساؽ ٍُحً بىاي ال ُّكر اٍلتيتًَّللىا بنرين اٙت لتا لب   ً ل و ًمرباب ال ُّكر  كامٍت ؾ احمليعزة الِت مٍربأّا ص رييها    ال 

ٝتتلر  لبل ٍٓتاؿ كً ٍبًهها، إال ُلم ُ ىنُّ بًاالنتساع ّٔا حبتا ٥تتااعف إلب  ت  الرتي كَّريه. ك٠ٍتعه  : ّٔا   تيريكرهم  إذا ضاؽ النريني   هم بام
ٍرًدير ) الشرح الحبريتص   (.68/ 4لًل َّ

ت  بً  اٜتتّْ  ب ً  (4)  بػىرىكىا السٍبتيعرم. كحٍتعل:  لي ب   ه اؾ حتاكل ُ رل لًب ض اٙتشايخ  له ه ا ال ُّؤىاؿ، ككيتبٍ    الع ًبقا نسً ها. كهي: حٍتعل ٜتي
  ُٓت  ب   ب ه ) قريبان( ب   ب  اللادؽ. كحتعل: إبراهبم ب  ٜتت  ب   لي ب  ق عف. كحتعل   لٍا آ رٍي  ُ ُ ػىبػىاَّ إتىٍبهتا!. 
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ـٍ ال؟. ًُاببيعنىػا  ػ  ذلػ   ػيػٍؤاىريكا.  قان، ُك تيل ًَّقا كرى ىاي اٍلتيتعَّفَّ ُ ًم  ٣تا، ُك يحعف تيتػىعىيلّْ ال تل تيل َّ
 ـي  لٍبحيم كال ى 

(1). 

 ]نىصُّ اعاب الشبخ عرًيًهب [:
اٗتٍت ي ع، كعلَّه اعي  له سٌب نا ٜتتػ و، كآلػ . الشػري ي  كالعًكبػل، كاٍلتيٍ ػتىً ري، كاٍلتيػعدىع، كامىًاػري، كالػ ٍَّكج   

ٍحص  تػػػص ُى٧ٍتىػػػاًلم. كبػػػ   ٍ لىػػػم ُفَّ   -تػػػاؿ زكاتػػػ ، كاٍلعىًعػػػٌي  ػػػم تيلػػػ َّقيعف   الػػػ َّ الشػػػرًي  اٍلتيتػىػػػعىيلّْ اٙت ػػػؤيكؿ   ػػػ   كيلُّهي
ٍحص ًلشػػريح  بًبىًتب ػػ . كهػػ ا الػػ م  ػػرَّرىهي ال ٍُّرقىػػاين  تيلػػ َّؽه   الػػ َّ

الىػػا (2)   بػػاب اٍلعىكى
، كاع ٍُ لىػػم. ككتىبىػػ : ُٓتػػ  بػػ ي (3)

 .(4) -كاف اعي ل  آًتا   - يتر الشرًيف عرًيًهب  

 لِلشريك ِبُسُكوتو ُمّدًة بْعد الِعْلم بِبَـْيع شريِكو، وتَصرُِّف المشتِري[ ]الفْتوى الرابعة: ُسُقوُط حقِّ الُشفعة

 ]َنصُّ العقد المسؤول عنو[:

]ص[ بػ  ]س، غ[ الشػرًيف اٖتٍ ػراين  ااٍ ػتػىرىل ًثىػٍعؿ اع كقػيٌع ًػ  ال ػٌب : ]ح[ ُك ػعه  ػًقبقي  ال ػٌب  ]ؿ[ ابٍػ ىػ ))
ػػػػ  القىلىػػػػبىا  اٙت ػػػػٌ    تػػػػ  البػػػػائص ٚتتػػػػا ال ػػػػٌب  تّْ    يػػػػرؼ ]ب، ـ[ القى ىًعػػػػي الشػػػػرًيف -حٍتةػػػػان  -: ]ع[ بػػػػ  ٜتى

                                                           
)  تعض ٍا(، كععأّا: كيعيعؿ. "ُرب ا"،    كتابا ال ؤاؿ بامعل ُ ناعه لاهرةه ٍُعلةتيها، كهي: "تش يحاف"، كععأّا: "تش كا". "ُععؿ" (1) 

ا:  ػيٍؤاىريكا.اهػػ كه ا حٍعؽ  قان. " يؤاىريكف"، كععأّي ا: تيل َّ ـى. "تيل َّؽ"، كععأّي ا: قىا ا: ٍُربص. "ُقاتعا"، كععأّي ضٍ ف امسلعب كتا هع لاهره كععأّي
 ل . 

ٌت و   ب ي الباقي ب ي يعسف ال يٍرقاينُّ. ُ  ي حي  (2)  تَّ  حًقب ه ُي ان، كل   رحه تشهعره  له اٙتعطأ. لً ب  ُبع ٜتي قهاًع اٙتالحٌبًا اٙتتأ ّْرًي   لر. ككىل يه: ٜتي
تلر  لبل. ]ت:  لًٍلتيًةاّْ  ي عا امى ىر   ٍُ باف القرف اٗتادم  شىر هػ[. انَر  رْتتى   : 1099الباقي تيؤلَّساته ت ها:  رحه تشهعره  له ٝتي

 .(1/304)ال عر ال ًكٌبا    ىرة(، ك 2/287)
تًلنان بح ـ اٙت تلر  - (6/156) رح ال يرقاين  له ٝتتلر  ًلبل ااع    (3)  : )كعي ّْؽ( العًكبلي بًبىتاو  كلع َّريى تيتػَّهىمو ) ( دٍ عل )الٌرٌد( -ٝتي

دَّاه لًلتيعكّْل، ُك ًلتىا كيكّْل  لب  ك ٍي و قبى ى  ُك   دٍ عل رىدّْ العًدي ا  -كلع َّري تتٌػهىم  -ًقراض...، )كاٍلتيعدىع( ييل َّؽ بًبىتاو لًثىتى و، ُك تيٍثتى و، ُك ًل ى
  إا عا بها...

ٍلتىيًن  لب ، ُك  له بٍب  ، ُك دحٍ  ي إلب  ّتى ى ، ُك كًدي تى ، ُك ًقراضى  247)ص/ الرسالاكقاؿ اب ي ُِب زٍي و     -(: كتىٍ  قاؿ: ردىدتي إلب  تا ككَّ
 .  حالقعؿي قعلي 

راًاصه لحل تى  سبىن، حهع ٍٜت كؼه ت  السريكع  ))(  له قعؿ اب  ُِب زٍي  ه ا "حالقعؿي قعلي "  قائ ن: 2/310)السعاك  ال كىاين ح ىلَّنى ال ػٍَّسرىاًكمُّ  : 
ا قيبل ق عؿي تى  ذيكر   الرٌد  ملم تيؤِتى يعف، كالقا  ةي ُفَّ كيٌل تى  ال ابقا  ًل اللا ام ري  لب . كال بيٌ  ًت  ٧ًتا العًكبل، كاٍلتيعدىع، ك اتل الًقراض. كإ٢تَّ

ا تقلعدةو لًلتَّع ُّن  كإالٌ ييل َّؽ   دٍ عل ال َّباع ُك التلف  ييقبل قعلي    الرد. ك ٍرطي قبعؿ قعًؿ تىٍ  ذيكر   د عل الرٌد   ٍبَ ُ يح  قبى ى  بًبػىٌب 
 .ا  ٍشهى ي ل   له الرٌد ح  ييقبل قعلي    الٌرٌد إال بًببّْ 

قان   دٍ عاه ببًتب    كالعًكبل كاٍلتيعدىع  ًتٍ   ٍبَ ًإفَّ الشرًي  يػي ى ُّ ًُتب ان   نًلبب  ريحً  : اٍ لي العًكبل تيل َّ   ت  الشرًكا، حلىارى بًأتانًت   قٍل ي
 كاٍلتيعدىع كالعًكبل.

  تر ب  ٜتت  الشريف، كحتعل: ُِب بحر ب  ا يل، كحتعل: ٜتت  ب  ساُ الغرارم.ه اؾ حتاكل ُ رل   ك بقا ال ؤاؿ نس ها، كهي حتعل:  (4) 
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كاتػػػل الريبيػػػص تيشػػػا ان   -القىلىػػػبىا  اٙت ػػػٌ   
ًتػػػ  كاتػػػل اٗتٍىػػػٍعش (1)

القػػػائًم الب ػػػاع  اٍلتي ىػػػٌ  لًل يػػػٍحَن،  (2)
الحػػائ  تحانيػػ  ًثىٍعتىػػا

 ي  لػػه الشػػركا كاإل ػػا ا القى ىعىػػات جًبًهػػا امٍ ػػراؼ بًقلىػػبىات ت ػػ     اٍلتىٍةػػ يكد كاًتليػػ (3)
ٍعحػػان  ٍسػػتى ، كاى لىػػان: سػػا اه ه ػػاؾ، ك ػػٍرقان: اٗتػػاج ]ـ[   يػػًرؼ ]ش[ الشػػرًيف، كزيقىػػاؽه َّػػريي ناحػػ و، كإلبػػ  اٍلتى ًقبػٍ

: ًلعر ػػا (4)
ػػرو، كتىػػ ىرو، ك يليػػعا  ، اٗتػػاج ]ُ، ط[، كٍَّربػػان: ًلعر ػػا ال ػػٌب  ]م[ ابػػ  ]ر[، كجًبتبػػص تػػا اٍ تػىػػعىل  لبػػ  التة يػػ ي ًتػػٍ   ى ى

، كتنىاًتري، كنعالا، كبًببىافو  ، كتىااىلو كسيٍسلو
(5) .  كَّري ذل  ٞتا ًْشلٍت  اٗت كدي، كاٍننبىقٍ   لب  الريسيـع

ًتػان عػر٥تان، بًػ   ػٍرطو تيٍسً ػ و حبػ   بًػثتى و قػٍ ريه كتيٍ تهىػه  ػ ًده  ػ  كاتػل الريبيػص اٙتًببػص  ا  اعن عػةبةان، كبٍب ػان تيٍ  ى
ك شػػػركف ٍٜتبيعبػػػان سيػػػلنانًٌبان  اٙتػػ كعر حبػػػ : ٔت ػػػاه 

عىػػػٍرؼ التػػاريخ. قػػػبىضى البػػػائصي اٙتػػػ كعري تػػػ  اٍلتيشػػػ يٍا اٙتػػػ كعرٍي   (6)
تَّافو  اـو بيع  تىٍقنى ىيٍ    ً عىضان    ٔت ا ٜتىىابًبػب تػ  ال ػٍَّ ػ ، ك  ػ ا ٜتىابًبػب كنلػف تػ  ال  ػ   (7) نَّا ٓتراع كى

                                                           
  اع(. -504ًلتٍ تىص الليغا بالقاهرة )ص/اٙت  م العسب  اٍلتيشىاع: الشيعي اٙتتلعؾي با ا  ٍا حأٍكثر، كهع َّريي تق يعـو بب هتا. انَر:  (1) 
. انَر:     ال رب: ْتىٍصي ا -بست  اٗتاع  -اٗتىٍعش  (2)    عش(. - 2/1050) الب  ت َعرل اف ال رب لشيع اٙتتسرّْؽ، كضىمُّ ب ً   لًب ضو

 اش(: كيينلق  ُهلي تلر  له ًح ىاع ال ار. كتثلي   :  - 17/163لًل َّبًب م: ) اج ال ركس كُيطلن     اٙتتأ ّْري   له ًح ىاع اٙت  ؿ. قاؿ ال َّبًبً مُّ   
  عش(. -207غا بالقاهرة )ص/ًلتٍ تىص اللي اٙت  م العسب  

، كهع: اٍلتىٍحشيعؼي   كسىن .  ٍ  ًؿ" بلسا  اتا، كيينلىن ُي ان  له ت  ؿ  اصا  كيينلن "اٗتعش"   ب دنا اللببٌبا  له "اٍلتى
 لًل َّبًب م اج ال ركس كتي َتي . انَر:  امعل   تٍ َن اٗتٍىٍعـى: القًنبيص ال ٍ مي ت  اإلبل. كت    ىٍعتاي البٍةر كالقتاؿ كالرٍَّتًل  ُم: ُكثريه (3) 
  اللٍَّه ىا اللّْبًبٌبا  له: اٗتٍىٌي ال َّحىيًن، كآٍّتيع ا ت  ال اس  ٍ حي     -ًب ىٌم اٗتاع تص اإلتالا  -ح ك ـ(. ك ينلن )اٗتٍيعتا(  - 32/37-38)

لَّا كا  ةو.  زيقىاؽ كاً  و، ُك ٜتى
:  ا ا تػيقٍَّ  ًت  اٙتٍ َن ال ابن للةىٍعـ، كهع: الحٍثرة  تص تٍ َن آ ر لػً "اٗتٍىعىتىاف"، كهع: دكىرافي النرٍي ك٠تعًه  ٍعؿ كأفَّ كلتا "اٗتعتا"   ٚتٍ ت  قل ي

 باب اٗتاع كاٙتًبم(. حتحعف "اٗتعتا" هي ال اسي اٍلتيت اًكريكف   ال يحَن - 3/314لل لبل بً  ُٓت  )ال ىٍا الشيع تص ال كىاـ  لب   كتا   ت  م 
  له  ٍحل دائرة ك٠تعًها  ثٍبَ يحعف كلُّ كا  و ت هم ااران لًلبىًقٌبا،  ارحان ّٔم. كاع ٍُ لم.

 يكديه ثىٍران". كل ىلَّ اٙترادي باٖتىٍعؼ ه ا هع اها الشتاؿ، كهع ًتٍ  اها البىٍةر    نا، كل ا ق  ٥تيى ّْديكف ب  ب ىالن    اٖتها الشتالٌبا، حبقعلعف: " ي  (4) 
 ًا كال عا ًر. كاع ٍُ لم.  تبًا اهًا البٍةر بًػ: "اٖتٍىٍعؼ"  مف اٖتىٍعؼ هع اٍ٘تى ىعي كالسراغي، كه ا يي اًسب البٍةرى  ً٘تيليٌعه ت  الشعاًَّل كامبًٍ بى سبب 

رة  يشًب  البار، ُتيى َّف حبها اٗتٍيبيعب ت  الش ري كالقىٍت ي، : كهي:  يس-ك  اللٍَّه ىا اللّْبببا: تىٍنتيعره  -اٙتااىل: بًٍار اٙتاع. كاٙتنىاًتري: ٍْتص تٍنتيعرىة  (5) 
 طتر(. - 12/433) اج ال ركس ك٠تعها. انَر: 

ا عًغريان كقًلريان.كال َّعالا: ل ٌل  ُراد ّٔا اٗتيٍ رة الِت  ػيبػٍَنى  ارج اٙت  ؿ   يعضىص ّٔا ام باعي ال ائ ةي، كآالتي اٍٗتًٍرحىا، كَّالًبان تا يح  ُك هي  ي رة  عف بأّي
 (.340كى  10/339) ٍحتلا اٙت اام ال رببا  يبَن ًتٍ  قى ا ك٠ٍتعه لًل كاٌب،  ىحيعف جًبانب البب . انَر: 

، كهع  له القباس  ًتٍثل: اىار كًارياف، ك اج ك ًب ىاف، كقاع كًقب اف. انَر: تعقص ٍٛتتص اللغا ال رببا  له  ا  الشبىحا ال الىًتبٌ كاٍلًبببىاف: ٍْتص بابو
www.m-a-arabia.com . 

ًبٌبا  كانٍ   ٍل يري باسم ال ُّ  (6)  لناف ال يٍثتاين إبٌاف اٍلتىٍةبيعب ال يلناين، ك٤تتص  له: ٜتىىابًبب، كيي تَّه )زر ٍٜتبيعب(  هع: قن اه ت  ال يت ت ال هى
ضرىبى ًسحَّا احمٍلبيعب: ال يلناف ال يثتاين: سيلٍبتاف القانيعين. كييعا  ٍص  احملبعب: نٍلف احمٍلبيعب، كريبص احمٍلبيعب. كق   ال كلًا ال يثتانًٌبا. ُككَّؿي تى ٍ 

يت اكىلا   تلر ال يثت(، ك 3/37)  ٍحًتلىا اٙت اام ال ربباانتشىرٍت ه ه ال يٍتلاي   كل ًت : ًتٍلر، كالشاـ، كالبتى . انَر: 
مٓت  انًٌبا ال ػيقيعد اٙت

 (.27اللاًكم )ص/
ٌتاف، تعععؼه ّٔ ا العىٍعف. (7)  ٍَهر ُن  نععه ت  الحى  ي
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ي الػػثتىً  بػػاؽو ًبً تَّػػا اٍلتيشػػ ًيػىٍا ًبرىٍسػػم اٗتيليػػعؿ، كذلػػ  ب ػػ     ػػاه تػػ  ذلػػ  ا  احػػان، كالبػػاقي  بانػػان، كبػػاق
 اٙت رحا التاٌتا، ك له ال ُّ َّا كتٍرًاص ال َّرىؾ  بَ ٤تب كيلـ   ر ان.

ػاؿو  بًتػاريخ  قػ َّـ إ ػهاديه   راػب  ػاـ  كب   ًه   لبهم  ا حبػ  كٍبػف ذيكػر حبػ  تىػٍ  ًٕتػص تػ هم، ك ػرىحهم ًبحتى
ػػػ ًسػػػٌتاو كسػػػٍب ا  لػػػف، ك ػػػأ َّر رٍقتي كًتاىتػىػػػٍاً ُك

كقٍػػػ  طلىبًػػػ ، ك  ُكاسػػػ  عػػػسىر ا٘تػػػرٍي  ػػػاـ سػػػٍب او كسػػػبً ا كًتاىتػىػػػٍا  (1)
. كب  إٍقةاـ لسَا: "  ده"، ك"حب "، كإع ح لٍسَا: " بانا"، ك"تىٍ ".  الػ  بػ ي  لػٌي بػً  ُِب  ػيرًٍكبَّػا (2)ُكلفو

(3) ،
ت  ب  ٜتت  ا٘تترم  الشريف اهػػ . (4)كٜتي

 ي ع كٍ ػ ه.   ىػػر لػ ىل كا بًػ  الشػػبخي  تػري اٙتػ كعري ُتاتػػ ، كُىٍ ػهى   لػه نس ػػ  ُنػ   ليػص   بقٌبتػػ . ُم اٗتٍتػ
ػػػٌ   شػػػػرةي ٜتىىابًبػػػػب كنلػػػفه  اٙتػػػػ كعرات ُتاتػػػػ  تػػػ  اٍلتيشػػػػ ًيػىٍا   ال قػػػػ  (5) ... : الػػػ راهم اٙتػػػػ كعرات ُتاتػػػػ ، كهي

ػػاـ. حًتػػ  ذلػػ :    ػػاي ٜتىابًبػػب ك   ػػا  (6)ف ٍُ ػػ ه بًػػامىٍكَّفى ٍُ ػػ ه، ك٣تػػا: ال ػػٌب :   ػػا ُك يػػعه  لػػيّّ  اٙتػػ كعرا كالتَّتى
َـّ ب ػػ  الت ىػػرُّؼ، ك لػػه ال يػػ ٌ  ٍرًاػػصي قػيػػريكشو  ىبىانػػان، كالبػػاًقي ا ً احػػان، كُىبٍػػػرُى ًذٌتػػا اٍلتيشػػ ًيػىٍا اٙتػػ كعرىٍي  اإًلبٍػػراعى التػػا ا، كاٍلتى

 بًال َّرىؾ  بَ ٤ًتب كيلـ   ٍر ان 

ػػػ ىا ّتانًبػػػاو كبػػػ   ػػػًه   لػػػبه ػػػاًؿ، ك  ُكائػػػل ًذم قػىٍ ػػػ ة اٗتػػػراـ  سى ػػػم ًثىػػػاًؿ كىتى م  ػػػا حبػػػ  كٍبػػػف ذيكًػػػر، ك ػػػرىحػىهيم كهي
ػػػ ي بػػػ ي اٗتػػػاج ٜتتػػػ  التيػػػعتي الشػػػرًيف. كًبنيرٌ ػػػ :  ػػػاـ "ُنٌػػػ ". عىػػػ َّ ًتػػػٍ  كا بػػػ :   ى . كبػػػ  ًإٍقةى لػػػفو كسػػػب ا كًتاىتػػػٍا ُك

"كنٍلف".  ى ى  اٍلت كيعر
 آًتا آًتا.  - سىا اع      -    اا: ٜتت  ب ي حر ات الشريف . كً ثل   ب ي ربّْ (7)

 ]نىصُّ اعاب الشبخ عرًيًهب [:
ػػ   اٗتتػ  ع كٍ ػػ ه.  اًتػػلي الع ًبقػػا ٍُ ػػ ه يٍ ػأؿ بًأنٌػػ  بػىػػَنى   اٗتىػػٍعش اٙتًببػػًص ريبػي يػ  اٍلتىٍةػػ يكد اٙتػػ كعر ٍُ ػػ ه، ككىاى

: يػػػعتٍا بًاٍسػػػ نىاكىٍي ب  ىػػػ  تيتهػػػ ّْتان، كبػػػ   ػػػرىابه
ػػػًربى ت ػػػ   تػػػص ً ٍلػػػم ُي ػػػً  (2)ك٠ٍتػػػع سػػػٌتا ٍُقسػػػار (1) ، كُىٍعػػػلى  تػػػا  ى

                                                           
ً ريُم: كتابتي . ااع  :  (1) 

ي
 .((رقىٍت ي الحتاب:  كتىٍبتي ، حهع تٍرقيعـه، كرىًقبمه  ))رقم(:  - 236)ص/ اٙتلباح اٙت

 تعض ها امٍعًلي ت  الع ًبقا، ك  َّ ال يى  ل الشَّ ُّ ًثي يكث   كيرو   الع ًبقا  ًمٍال كتابا ُىٗتٍىنى الحاً بي ه ه الحلتاًت الِت ذكىرىها ه ا   َّري (2) 
 نىصَّ ه ا  له ذل    لًةبةان لًٍلتيٍقةىم، كإحادةن ٗتًيليعؿ اإلٍٗتاؽ ت  الحاً ب نسً  ، كلب  ًت  َّريه.  -ه ه الحلتاًت   َّري تعضً ها 

ع ًّْقا    ٌ  ".ٍُم: هع تىٍ  كتىب ه ا  (3) 
ي
ـ ذًكريه   الًق م ال راسي  : "ُقراف الشبخ عرًيًهب  ت  ال لتاع كاٙت  ال ىٍق ، كق   ق َّ

  ق َّـ ذكريه   الق م ال راسي   "ُقراف الشبخ ُٓت  عرًيًهب ". (4) 
 كلتاه َّريي كاضةاو   امعل، كاٙتٍ َن تي تًقبمه ًب كلا. (5) 
  ل امٍن ب: بًالعحىاع.ك ا   امعل، كل (6) 
ُف كتىب إتى  ه ا، ُىٗتٍىنى الحاً بي كلتا "كًنٍلف"  ًبنيرَّة الع ًبقا ً ا سىهىا   ها   تعض ها امٍعلي، كنً ي ُف يي بّْ   له ه ا اإلٍٗتاؽ بٍ    (7) 

حىاد بًأىٌف ه ا االست راؾ ت  الحا ب اٙت كعًر نسً  ، كلب  ًتٍ  عيٍ ص  َّريًه. حاستٍ رؾى ذل ، ُك
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ـى اٍلتيتػعلّْبػىٍا لًلب ػاع،  ػٍعش اٙتػ كعر، كعىػ ػى ىٍ  ت ػ  ط ػا البائص، كهػي سػاًك ىاه ًثىػٍعش زكًاهػا، تي ًعػقاه لًلةى
 كهي ساًك اه ٠تع سٍب ا ٍُ هيرو.

تػػػص ً لتهػػػم بالب ػػػاع اٙتػػػ كعر،  -ُم: اٗتػػػاج ٍُٓتػػػ ، كتىػػػ  ت ىػػػ   - َث اآلف قاتػػػٍ   يرًيػػػ  الشيػػػٍس ىا هػػػي ك ػػػريحيها
ـٍ ال؟. -كاٗتالاي ه ه  -كًب يٍحَنى اٍلتيشً م حب . هل ٚتيتا ذل   ُ 

ػػا بػػ  السٍتػػعل    (3): قػػاؿ الشػػٍبخ سػػٌبً م  لبػػل-كاع اٙتعحّْػػن لللػػعاب  -اٖتػػعاب  تلػػره اٖتًلبػػل اٍلتيبػػاّْ ًلتى   ٝتي
، ُك بً ىاعو"- له تا يي ق  الشيٍس ىا   ٍنسان  -باب الشيٍس ىا  : " ُك سىحى ى ًّٔىٍ ـو

 إا آ ره. (4)
 ، قػػاؿ  ػػارً ي  الشػػٍبخ سػػٌب م  بػػ ي البػػاقي: "...، ُك َّػػٍرسو تػػ  اٍلتيشػػً م كلػػع يً ػػريان، ُك كػػاف امىكَّالىف إًلعػػ حو

: " كإف ُ ٥تى ي (5)حػلىٍب ٍ  كت ألا اٗتبازة" ر ال ىٍق ، كسىحى   ػهرٍي    ػ  ابػ  ريٍ ػ و  . إا ُف قاؿ الشٍبخي اٙت كعري
 ُِب ديلىفو  ال م ًقبل    ىقّْ :

نٍػبىا ُىبيع ديلىػػػػفو  بػىٍاى بىاًديهىا ]كىٜتيٍتى ىػرًٍه[ ًإ٢تَّىا ال ُّ
(6) 

                                                                                                                                                                                 
"، كيحعف اٙت َن  له  (1)  "، كقعل : "باسناكي " تيت لّْنه بًػػ :"بػىَنى ا   امٍعل!، كل ىلَّ قعل  "يعتا" تس عؿه حب  لًػ : "بػىَنى ه ا: ُفَّ اٙتش م بػىَنى ا٘تراب كى ى

ت لّْص   عىٍ  او تىا   اللٍه ا اللّْبًبٌبا: )ُيٍسنىه(، ال م   البٍب    يعتٍا، كقاـ ًّٔ ا الب اع  ٍ لاف تيت لّْلاف   الب اع. كيينلن  له اٙت
رَّؼ ُي ان إا )ًاٍسنىا(. كاع ُ لم.  كصي

ٍ ر تا ٧ٍت ي ًسٌتا ك ا   امعل!، ُك ُحهم ت  اها، كل لَّها: ُىقٍػسىاؼ  ٍْتص قػيسَّا. ُم: ُفَّ ه ا ا٘ترىاب ٥ٍتتاج إا ًطا ُك  يراب إلٍع     ًبقى  (2) 
تىص ُقٍػسىاؼ  له "قػيسىف" كى "ًقسىاؼ" . كاٍلقيسَّا ًب ىٌم القاؼ: سىلَّاه ُك ًك ىاعه يػيتَّ ى  ت  اٍ٘تيعص  له  ىٍحل القىٍر ىا، كرٌ ا كانٍ  ضبػّْقىا امٍ له، كُتي
  .(8/339) ٍحتلا اٙت اام ال ربٌبا ؽ ؼ ؼ(، ك  -228)ص/ٝتتار اللّْةىاح قسص(، ك  - 22/56لًل َّبًب م )  اج ال ركسانَر: 

، ُىبيع اٍلتىعىدَّة   ًلبلي ب ي إسةاؽ اٖتٍيٍ ً مُّ، ًتٍ  ُهل القاهرة. ُى ى ى    اب  اٍٗتاٌج عا ب "اٙت  ل"، ك بً  اع اٍلتى يعً ٌ  (3)  . ك   : بػىٍهرىاـ، كامىقٍػسىٍهً يُّ
رحه  له ااتص اميٌتهات، ٕتىَّاه: التػٍَّعًضب . كاف زىاًه ان تيتػىقىشّْسان، يػىٍلبى ي زًمَّ كَّريي٣تا. ل  ٝتيٍتىلىره تيٍ تتى ه   اٙت هب،  لب  اٍلتي ىعَّؿ  رقان كٍَّربان، كل   

 : يباج اٍلتيٍ هىبهػ[. انَر: 767، كقبل: 776اٖتٍيٍ  . ]تي  .(1/223) ى ىرة ال ُّعر (، ك 1/183) نػىٍبل االبتهاج(، ك 1/357) ال ّْ
 (.233)ص/ٝتتلر  لبل  (4) 
 ا بت  (. ك"امكَّالىف" قٍل يه ّٔتا: اٚتىٍ ـ كالب اع. كتٍ َن قعلً : "حلٍب ٍ  كتى ألا اٗتًبازة" كتا قاؿ ال يسعقي   6/326) لبل   رٍح ال يرقاين  له (5) 

ـي كالب اعي لً  )):(3/484)  له الشرح الحبري ا إال اٚتىٍ   .غري إع حو حلٍب ٍ  كت ألا اٗتًبازة  حرن  ال ييًسب  ال قارى  له تالًح  إذا سحى  تي َُّتى
ة ُلساظو  - 6/172لل ىبًب م )  اج ال ركس  امعل: "بٍا باًديها كبٍا   ره"!. كه ا يٍحً ر كىٍزف البب . كتىا ُ ٍػبىتُّ  ًتٍ :  (6)  دلف(. ككىرىد ًبً  َّ

(. كلٍب  حبها ًتٍثلي لٍسظ 2/39(، )1/259)  اًلب   ٍب  رىبّْ  الً ٍق  السىرًي (، ك 20/47(، )20/22(، )8/262) ًل عسهايناٍمىَّىاين ُيٍ رىل  : 
 امٍعل ه ا.

، ككانٍ  كه ا البٍبتاف ًت  قًلب ة تشهيعرىةو ًاٌ ان    دي ُبٍباًُتا: ّتانباه كٔت عف بٍبتان، قاٚتىا:  ىًليُّ ب ي ابػىلىا اٍل ىحىعَّؾ ال ر  اقي امٍ ته   تٍ ح ُِب ديلىفو
 (.354-3/350الب   ىلّْحىاف )كحػىبىات امٍ باف هػػ . ل   ٍرْتاه  : 213ًل ىاف  ليا ه ا   َّ تات س ىا: سبىبان   قٍنص ا٘تًلبسا اٙتٍأتيعًف لً 

تااعف كالش راعي، كُى ى      كُىبيع ديلىف هع: القاًسمي ب ي ً ب ه بً  إدري  ال ٍ لي  ُ  ي قػيعَّاد اٍلتٍأتيعف، َث اٙت تًلم. كاف   ا ان كر٧تان  يقًل يه احمل
: ا تى   : 32-20/25ًل ٍعسىهاين )امَّاين هػ[ بًبغ اد. انَر ٍُ باره  : 226ميدىباع كالسي ى ع. كل    ره اٌب ه ُي ان. ]تي كحػىبىات امٍ باف (، ك رْتى

(4/73-78). 
اف نقىلىهتا الشبخ عرًيًهب  ه ا    ال يٍرقىاين    ر    له ٝتتلر  لبل  ُ يى ٍ  تشًه  ّٔتا ال يرقاينُّ   ه ا اٙتعًضص ال م نقىل كه اف البٍبتاًف اللَّ ى

ناًاي: ُن  ال ت   عريهب  ه ا  بل قاٚتتا   ت ألا است  ؼ إتاـً الل ًة لغريه إذا ذكىر ٟتاسان  لب    الل ة   بَ نقىل التَّتىاًئيُّ    اب  
، كب  السٍتعل. ك لري ي ابً  ريٍ   بأٌف اٙتشهعر اٙت لـع ت  اٙت هب  ))ًبقعل :  يى ت لف َّريىه إلٍِتاـ الل ة  بل يٍقن يها. ح ىلَّن  لب  الٌتتىاًئيُّ  كهع اٙتشهيعري
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نٍػبىا  ىلىه ُى ىػرًهٍ  حىػػػػػًرذىا كىاَّ ُىبيع ديلىفو   كىلَّػػػػٍ  ال ُّ
ي  ابػػ  ي  بػػ  ال ػػ ـكقًبلىػػ  بٍ ػػ ه  ػػهابي الػػ ّْ

   ػػٍبخي ابػػ   رىحىػػا(1)
ػػه اٍلتيػػرادي ت ػػ (2) . انٍػتػىهى

. كتىػػٍ  قػػاؿ ً ػػ ؼ (3)
ػػاـ لػػ  ًّٔػػ ا السىػػٌ . كاعي كرسػػعلي  ٍُ لػػمي. ككتىبىػػ   ػػ  إتػػ عو: الشػػبخي سػػٌب م ُٓتػػ  عػػرًيًهب   ذلػػ  حقعليػػ  تيٍلغنػػه، كال إًٍلتى

ُّْه. انٍػتػىهىه.  الشريف  من  تيتىأى

بأف ُيٍتاـ ُِب اٗت ى  ٚتم الشيس ا  حةيٌ تي  داً  ىا  مف ُبا اٗت   تعاعده  ا الشّْرىاع كالب اع،  نػى ىم  كتى  اٍ تىجٌ 
ًُه بًالشهادة كالب اع   اهػػ .  .ُك يػيتػىعىؼَّ إال ب  ه   ة طائلا، ك ا

 اً [  ]الفْتوى الخامسة: التَّْحِبيُس عل  األْوالد الذُُكور، واْلِحَيازُة لهم ماداُموا ِصغار  

 ]َنصُّ العقد المسؤول عنو[:

 ًب م اع الرٓت  الر بم، كعلَّه اع  له سٌب نا ٜتت و، ك له آل  كعةًب ، كسلَّم   لبتان.

رًضػػػي اع   ػػػ ، ك ى َّػػػا بػػػ   -قػػػ   بىػػػ  ك قىػػػرَّر ٌُف اٗتٍيػػػبي  ٞتػػػا اٍ ػػػتىصَّ بػػػ  ُهػػػلي اإلسػػػ ـ  لًقػػػعؿ اإلتػػػاـ الشػػػاح ي 
بّْ  ُهػ-كبأتثال   ، كإ٢تػا  ػبَّ  ُهػل اإلسػ ـ: ُ ٥تي لي اٖتاهلبَّػا حبتػا  ًلتػ ي

، كقػ  عػ ىر تػ  ال ػلىف اللػاًل    (1)
، كطٍلةا، كال يبرٍي، كَّريًهم ت  اللةابا   .(2)-رًضي اع   هم، ك  َّا ّٔم  -ك يثتاف، ك ًليا

                                                                                                                                                                                 

كاب ي ريٍ  و  ًقىاه، حبىحًسي. كق  ٍُنشى  حب  ب ضي ال لتاع تا قال  ب ضي بين اٍلتيهلَّب  )). حتػى ىقَّب ال يرقاينُّ ك ـى الٌتتاًئٌي بقعل : ((ُن  يى ت ًلف  ال ٍُ رح  
(. كذكىر ال يرقاين ه ٍي  الببتٍا   تعضص آ ر 2/56)  رح ال يرقاين  له  لبل. َث ذكىر ه ٍي  البٍبتػىٍا. انَر: ((كا   ت هم يي  ىه ُبا ديلىف...  

: 8/32اٙت كعر ) ر   ُي ان ًت   نبا ُبع ديلىف. ... كناًهب  بً ىٌص عا ب الببا ))هػ[، كنىلُّ  1036( نٍق ن    ُٓت  بابا التػيٍ بيحِت ]تي ف. إ٢تا ال ُّ
 لحي.. َث ذكر الببتا اٙتتق تا. كعاً بي البباف هع اب ي ريٍ   اٙت كعري   كتاب : البباف كالتةًلبل    رح ال يٍتًبٌبا   السق  اٙتا((قال  الشبخي ُٓت  بابا 

ٍ   إذا  ىحىه  شًهريى قعؿو   اٙت هب اٙتالحي، ُك ًن باى قعؿو تىا للت هب، ُك كاٍ٘تي عىاي: ٌُف ال يرقاين قلى  بًاالستشهاد ًّٔ ٍي  الببتٍا ُفَّ اب ى ري 
الًسي    ك ت   مفَّ اٙت هىب اٙتالحيَّ قائمه     اٙتتأ ّْرًي   له اب   ـ قعلي  ً ب ا و  له قعؿ تىٍ  ٦تي ريٍ   قٍبل َّريه ٞت  يي اًعريه ُك ااع   ً بسى   حرن  ييق َّ

ا ليقّْ  حرفَّ اٙت هب اٙتالحٌي قائمه  له اب  ريٍ  ،  -كتا ُراد عا ٍب الببتٍا   -ب بػ"  يعز اٙت هب". حرذا كان  ال ينبا قائتان  له ُِب ديلىف بٍ  ه، كًل ى
الًس . ـه  له قعؿ ٝتي  حقعلي  تيق َّ

تَّ ي ب ي  ب  ال َّ ىـً بً  ييعسيف اٍٚتىعَّارًمُّ التُّعنيً يُّ  (1)  اٙتاًلحي، قاًضي اٖتٍىتىا ىًا ّٔا. ُى ى ى    اب  هاريكف، كابً  ْتىىا ا. ك   : اب ي  ىرىحىا،  ُىبيع  ىٍبً  اع  ٜتي
يبىاج اٍلتيٍ هىبهػ[. انَر: 749كابً   ىٍل يكف. ل   ىرٍحه  له ٝتيٍتلر ابً  اٗتاًاًب الًسٍقًهٌي. ]ت:    ى ىرىةى ال ُّعر ال ًَّكٌبا(، كى 330-2/329) ال ّْ

(1/210).   
 ُ ُا  تىٍ  ذكىر ُفَّ لقىب ابً   ب  ال  ـ هع  هابي ال ي ، كق  لقَّب  ب  الشبخ عرًيهب  ه ا!.ب ه: ى بً 

، كابً  هى  (2)  .  ػىسىقَّ  باب   ب  ال َّ ـى ٌت  بً   ىرىحىا اٍلعىٍرَّىتّْيُّ التُّعنيً يُّ ، كاميِبُّّْ، كاب ي نىاًاي. اريكف. كىُى ى ى    : اٍلبػيرٍ اب ي  رىحىا: ُبع  ب  اع ٜتيىٌت ي ب ي ٜتي زيلًػيُّ
قًّْقي اٙت هب اٙتالحي ت  اٙتتأ ّْرًي . ًت ٍ   ُ هر تيؤلَّسا ً : ٝتيٍتىلىريه ً  السق  بىًقيى  ىًنببان كًإتاتان جًباتص ال َّيٍػتيعنا ًلتيٌ ة ٔت ا  اتان. كهع ًتٍ  كبار ٜتي

يبىاج اٍلتيٍ هىب هػ[. انَر: 803اٙتاًلحي. ]ت:   .(1/227)  ى ىرىةى ال ُّعر(، ك 2/331)ال ّْ
، كالببتٍا 6/326) رح ال يرقاين  له  لبل انَر:  (3)  (. كق  نقىل  ه ا باٙت َن، ال بًاللسظ، كلب    ه ا اٙتعضًص ًتٍ  ك ـ ال يرقاين ًذكري ُِب ديلىفو

 الل ٍي  ًقب ى حب ، كق  نبػٍَّه ي  له ه ا قبل قلبلو .
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ػلُّ اٍل ىػٍ ؿي السًقبػ ي سػٌب م: ]ع، ح[ بػ ي اٗتػاج ]ُ[ بػً  إبػراه بم بػ  إبػراهبم بػً  كلىتَّا  لًػم ذلػ  اماى
 بػػ  الػػرٓت  ابػػ  الشػػبخ سػػٌب م ًتػػب د اٍل ىبَّػػاًدم

  عػػا ب الرٍَّكضىػػا اٙتشػػتهرة بػػ  بًلىٍ ػػن زاكيتًػػ  اٙت ركحػػا بًػػػ "زاكيػػا (3)
ػػل طػػرابل  الغػػرب  ػػتىاح"  إ ػػ ل قػيػػرىل ابىػػًل ت ػػ َّ   ًتػػٍ   تى اة، كت ىةىهػػا رًحٍػػن  -ال ّْ  اطىهػػا اع   ػػاا تػػ  اٍل يػػ ى

نا  قىرُّبػػػػان كاقتػػػػ اعن بًال ػػػػلىف اللػػػػاحل  ُنػػػػ   ػػػػبَّ  ًْتبػػػػص الغػػػػار، كتػػػػا اٍ ػػػػتتىل  لبػػػػ  تػػػػ  - ٌػػػػ  آتػػػػا الٍػػػػعيالىة ً ى  : ُىٍ ػػػػه ى
ال َّكىارًيف

، كآلًا  ٍلًر ال ي  ب ، ك ا ا تىتىل  لب  ًت  بب  ال ي ، ك لىاًير، كًدٍهًلب (4)
 ، كَّري ذل .(5)

ػػتىاح اٙتػػ   كعرة الًقٍبلًػػي اٙتٍسػػتى ، اٍلتي ًسػػن ًٖتػػ ار ٝتٍػػ فو لًلسقبػػ  اٙتػػ كعر ًتػػ  الحػػائ  تحانيػػ  بًػػ ا ل قريػػا زاًكيىػػا ال ّْ
اانب  الًقبلي  احمٍل يكد كاتلي  ًقبلان  له ٕتىٍت  ريٍك   عش كرى ػا السًقػري ]ا، ؽ[ الػ ٌاًكم  الًقبلػي ت ػ ، الػ م بػ  بػىٍغلىػاه 

(6) 
   ]ع[   يػرؼ بػاب  اٍلتىٍ ػ يكب تػ  القىًببػل كالبلىػ ، كاٍعحػان: ٞتيى َّةه لًتٍ ً بت ، ك ٍرقان: طرينه  اـ، كٕتىٍتي ي:  عش ]ا[ ب

 
ػػٍعش بػػل ٝتٍػػ ف السقبػػ  اٙتػػ كعر اٙتشػػار إلبػػ  آنًسػػان، كتىػػ   ػػارك  حبػػ ، كًسػػحَّاه َّػػري ناحًػػ ة، كَّربػػان:  ػػٍعش كرى ػػا  اػػ ار  ى

 السقب  اًٜتت  اٙت كعر آنسان. 

ـي[  ليقّْػػػب ا [، ك] لًسٍراػػػاين، ك]ؿ[، ك]إ[، ك]ح[  ليقّْػػػبى ال ػػػرىِب، كتىػػػٍ   لػػػه ُكالده اٙتعاػػػعًدي  اآلف، كهػػػم: ]زي
، َث  لػػه  ًقػػبهم، ك ًقػػب  ًقػػبهم، إا آ ػػر ال ًقػػب  -إٍف قػػ َّر اعي بػػ ل   -سػػبيعا  لػػ  تػػ  الػػ يكيعر بًقبٌػػا  يتػػرًه 

لنبىقػات   ػىػ َّؿ ُم:  ًقب ال كيعر  اٌعان  ال ييشارًؾ اب ه ُبػاه، كال ٥تىٍ يػب ُعػله َّػريى حٍرً ػ ، كتىػ  تػات ًتػٍ  ْتبػص ا
ػرو  ُكالديه ال كعري تٍ  لت ، كاٍستةىقُّعا ًت  رىٍيص ذل  تا كاف يٍ تًةقُّ ، كتىٍ  تات ًت  ْتبػص النَّبىقػات  ػ  َّػري كلػ و ذكى
، حػػػرف اٍنقػػػرىض  ، حػػػرف ُ يحعنػػػعا إ ػػػعةن حًلبى ًػػػبهم  ًُ ػػػٌقاع كػػػانعا ُك ًمبو ػػػص نًلػػػببي  إل ع ػػػ   ًُ ػػػٌقاع كػػػانعا ُك ًمبو راى

ػػػص كٍقسػػػان  لػػػه رٍكضػػػا الشػػػبخ سػػػٌب م ًتػػػب د ال بَّػػػاًدم اٙتػػػ كعر ال ًقػػػبي  ػػػره  راى ًتػػػ    ػػػ  آ ػػػرهم، ُك يٍبػػػن تػػػ هم ذكى

                                                                                                                                                                                 
 .(4/52)اميـٌ  :  انَر ك ـى الشاح ي (1) 
  .(58-11/56) تيل َّف اب  ُِب  ٍببىاانَر اآل ارى   ٍصبب  تىٍ  ذيكر ت  اللةابا كَّريًهم  :  (2) 
   ٌ  ، كق يه  كاٙت حعفي ًبقريا "زاكيا ال ّْتىاح"، -ًنٍ بىان لًقببلا "ال باي ة" اٙتشهعرة"  -هع: تب د ب ي  ب  الرٓت  ال هيعين، اٙت ركؼ بًال ىٌباًدم  (3) 

. كق  كىقس ي  له ك ًبقا حبها  هادةي ٕتىاعو بً  ىًب ، كذيرّْيَّت    زاكيا ال تاح، ك لبها حتاكل ْتصو ت  ُهل ال ً  لم، ت هم: الشبخ ُٓت  تي ركؼه تشهعره
 عرًيًهب .

ا كيًضص حب  ّتاري ُكثر ًتٍ    ص، ٍْتص: زىرًيف، ُك: زىارًيف، كييراد ب    ب دنا: ب اعه دا ل اٗتٍيٍ رة ُك تٍ لر  (4)  ، كري َّ تص حب  اٗتىبُّ ًة ال ٍَّيً  نسً ها  ٤تي
)زاريف، ُك  حػىتيلىفُّ اٍ بى ب ً ها. كإذا كاف ًٚت ه الحلتا ًتٍ  ُعل حًلب و  حًت  قعٚتم: )زىراحات( لًل تا ات، ُك الت ىتُّ ات، َث  يرّْؼ إا

 ٜتت  اللادؽ ا٘تازتي )ُستاذ امدب   اات ا طرابل (. زكىارًيف(. ُحادين ّٔ ا ع يقي ا ال كتعر:
الًب . انَر:  (5)  تص  له: دهى ٍهًلب   ًبح ر ال اؿ: اٙتٍ  ل با الباب كالٌ ار، كهي حارًسٌبا تي رَّباه، كُتي  - 2/1443الب  ت َعر )ل اف ال رىب ال ّْ

ٍهًلب (. -300)ص/اٙت  م العًسب  دهل (، ك   ال ّْ
تى . كهبااي ب ائً  ُف ٤تي ل ب اكيا: هي ب اعه ٤ت (6)  اً  ن ب راا:  60 لعن  تي اًت ان لًل  ار ال م ٦ٍتشٍعف سقعط  كُتى ُّ ، 90درىاان  قريبان، كال يػىبػٍ يعن  قائتان ٞتي

، حشبػَّهيعه ّٔا، ُك كأن  عىليبى كَّىليظى    حبحعف  حلي الب اع ب   ذل  تي  َّتان )كهٍباا ال ّْ ىاـ(، ححأفَّ تٍ َره إذا انتىهه ييشب  هٍباا لٍهر )البػىٍغلىا(
 ٍُ بى  ا م اٍلبػىٍغًل. ك  السيلةىه يقعلعف: بػىغَّلى اٖت مي إذا كاف ك ل . ُحادين ّٔ ا ال كتعر: ٜتت  اللادؽ ا٘تازتي.
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ي ػػػػػان ييلػػػػػرىؼي رىيٍػ يػػػػػ    تلػػػػػاٗتها ًتػػػػػ  كىًقبػػػػػ و  اٙتػػػػػ كعرة، ُك
(1) ، ، ك ػػػػػٍرًتبمو بػػػػػعابو ، ُك ، كتلػػػػػابب ، كحػىػػػػػٍرشو
، كَّري ذل . حرف ح ىل ت    يعه عيرؼ الساًضلي  له العار   ًدي   له ضري  الشبخ اٙت كعر.كٍُتًلبصو

ػػػ  سػػ ىه    ب يلػػػ  ُك  ػػػب، كال ييػػعرىث لًغػػري تىػػػٍ  اي ػػل لػػ . حتى ػػٍرت ان، ال ييبػػاع، كال ييعهى  يبي ػػان تيؤبَّػػ ان، ككىٍقسػػػان تي ى
اًسػػبي ، كسػػػائلي ، ككيلُّ االنٍتقػػػاـ ت ػػػ ، كسػػػبٍ لم الػػػ ي  للتػػػعا  ُمَّ  ٍغبػػريه، ُك  ػػػ ىؿ بػػػ  إا َّػػػري سػػػببل   حىػػػاعي   ػػػاا ٜتي

 تي قىلىبو ي قلبعف.

ـي بػػ   تار يػػ ، كقبًػػل ًتػػ  نس ػػ  ًمكالده  ػػرىط اٍلتيةػػبّْ  اٙتػػ كعر  ػىٍبً يىػػا إعػػ ح العقٍػػًف اٙتٍ ػػنيعر، كتػػا  يٍ ػػت ا ك ى
ػػػعًدي  اآلف، ك ػػػاز ْتب ىػػػ  نًبابػػػان  ػػػ  ُكالده اٙتعاػػػعدي   اٙتػػػ كعري ، كتىػػػ  سػػػبيعا ، كلًل ًقػػػب كاٙتٍرًاػػػص  ًلًلػػػغىر اٙتعاي

ػػػب  اٙتػػػ كعر، حارَّػػان ْتب يػػػ  ًتػػػ   ػػػعاًَّل اٙتػػ كعري  ح بػػػ ، كتىػػػ  سػػبيعا ، كلًل ًقػػػب كاٙتراػػػًص   ػػػعزان   اٌتػػان تيتتّْتػػػان لًٍلةي
 اٍلتيةبّْ  اٙت كعر حب ، ك يقيعًد ٍُكرًيىًت   ًلتىا ل  ت  العاليا الشر با  ً ي ايى ا كا ًب .

حبػ  تػ  امكالد، كً ًٍلحبٌػا اٍلتيةػبًّْ  اٙتػ كعر حبػ  كب   ػًه   ػا حبػ  كبػف ريسػم حبػ    ارحػان لػ ، كبًلػغىر اٙتػ كعري  
ًٖتتبص تا  بَّ   حب ، كال ٍُ لتػ   ػرىج  ػ  تلحػ  بً ىاقػلو  ػر يا  ػ  بتَّػل حبػ  التةبػب  اٙتػ كعر، كهػع ًثػاؿ ًعػٌةًا 

. كبىػػ لٍػػفو ػػر كًتاىتػىػػٍا ُك ػػ   شى َى  ٍشػػرة ذم قٍ ػػ ة اٗتػػراـ   ػػاـ ُ ى ، كاًضػػ ان لػػ     ًشػػٌبا  الػػ افى بػػ  تٍلػػل  ًتػػبم بىػػ ىفو
 "تي ىٍرتى ان" اميكا ت  البتا، كب  تيٍقةىم لٍسَا "ب " با "ال م" ك"بغلا". 

ت  ب ي   ى  ب   ب  اٙتنلب ب  قى ىص الشريف اٗت ىين ٜتي
 .- اتىل اعي اٖتًتبص بًلينس  ا٘تىريّْ ً ىٌ   ككرىت   -(2)

تعد ب  ق عف  .    - ىسىه اع   هم، آًتا، آًتا  - كً ثل : ٜتت  ب ي  ب  الرٓت  ب  ٜتى

                                                           
 اٙت  م العسب ٍُ عاد الح ي  الِت  يش ل ّٔا ال ار. انَر: اٍلعىًقب : هع العىقيعد. كتا  يش ل ب  ال اري كاٗتنىب ك٠تعًه. كيينلن اٍلعىًقب      ال اٌتا  له  (1) 

 (.3/79مٓت  ٝتتار  تر )ت  م اللغا ال رببا اٙت اًعرة (، ك 1048ًلتٍ تىص اللُّغىا ال ربٌبا )ص/ 
بعه:   ى ، كاب ي :  ب  اٍلتينًَّلب ًت  ُهل الً لم    ٌ     زت هم، كهم ًت  قًببلا ُكالد  (2)   اًت . كق  كاف الشبخ   ى   رىع   ب اع ٜتت  ه ا، ُك

بٍ  ه اب ي : ٜتت  اٙت كعر  تٍ رساو لت ري  القرآف كال لم  ٍص  ابىل القل ا    ٌ   ت  اٖتها الشتالًٌبا )البىٍةرًيٌا(، كتات قبل ُف ييًتٌتها، حأِتَّها ًت 
ٍَهر ُن    ُكا  ر القرف الثاين  شىر اًٚت رم. كق  قاتٍ  ه ه اٙتٍ رسا )ُك: ال اكيا( ب ٍكرو اٌب و ه ا، كال نى رؼ  اريخ الب اًع  له كٍا  التة ي ، كي

، كال ي اؿ ب اؤيها قائتان    اآلف، كلح َّها تيٍهتلاه كتي رَّضاه لل يقعط، كانقىنص الت ري ي ّٔا، كع ةي  امكقات ت   كحاة آً ر      ري  القرآف كال لـع
   البشري السرااين.القائًتا  لبها، كهع اٗتاج ُٓتٍ 

تَّ ه ه ا تص كال ه الشبخ   ى    الع بقا نسً ها   اٙتنٌلًػب، ككػاف ًتػ   ، ك ىلَّػف ٜتتػ ه كلىػ ان إتيػ :  بػ -كق  كقٍس ي  له ك ائن ذيكر حبها الشبخي ٜتي
بٌػان 1255  ًقبىػل قاضػي طػرابل  الغػرب سػ ا اٍلتيسًتا كاٍلتيع ّْقا   ت  ٌ  ، كهع ًت  ٍُقراف كتي اًعرم الشبخ ُٓت  عػرًيهب ، ك يػاّْ ًتػ هػػ: تيسًتبػان رٕتًٍ

تسظ ّٔا ب ضي ُب اًع  ائلا السرااين ب  قػ ص. كانَػر   اٗتػ يَ  ػ  الشػبخ  =  =  ي ا ت  ٌ  . كق  كقػىٍس ي  له ك ًبقا  ٍ ًلبب  تيستبان   بَ ٥تى
 (.173-170)ص/الثاين ت  ٌ     ال ٍه  ال يثتاين   ى  السرااين كتٍ رست  اٙت كعرة: 
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[555] 
 

 ]نىصُّ اعاب الشبخ ُٓت  عريهب      ق  اٗتٍيب  ه ا[
اٗتٍتػػ ي ع.  ٍقػػ  اٗتٍيػػب  حػػعؽ عػػةب ه  اًتػػله  ػػر ان. كً بػػازةي امب مب ائػػ  اللػػغار  اٌتػػاه، كيي تػػل ّٔػػا  لػػه تػػا 

، كهع اٍلتيٍ تتى (2)كالرَّعَّاع(1)لًلغيٍ ًييًن 
 لم.، كاع ُ ٍ (3)

 .(4) -كاف اع ل  آتا   -ككتىب : ُٓت  عرًيًهب  الشريف 
 

َناء َغلَِّة ثـُُلِثو[   ]الفتوى السادسة: التَّْحِبيٌس عل  األوالد الذُُّكور، ثم عِقِبهم؛ مع اْسِتثـْ
 ]َنصُّ العقد المسؤول عنو[:

 اٗتت  ع، كعلَّه اع  له سٌب نا ٜتت و، كآل ، كعةب ، كسلَّم.
ػػٍ  لػػ  حبػػ   ػػنّّ  نىلُّػػ : ب ػػم اع الػػرٓت  الػػر بم، كعػػلَّه اع  لػػه سػػٌب نا ٜتتػػ و،  هػػ ه ني ػػ اه  رىٍسػػمو نيقػػل ه ػػا ًلتى

 كآلً ، كعٍةب ، كسلَّم   لبتان.
ػػبّْ  ُهػػلي اٖتاهلبٌػػا حبتػػا  ٍ ٥تي ُى قػػ   بىػػ  ك قػػرَّر ُفَّ اٗتٍيػػب  ٞتػػا ا ػػتصَّ بػػ  ُهػػلي اإلسػػ ـ  لًقػػعؿ اإلتػػاـ الشػػاح ي:

، كإ٢تا  ـي نٍس ػان  إٍذ ال يػ اؿ ُاػري العاقًػف تػا داـ العقػف، كقػ  عػ ىر (5) بَّ  ُهػل اإلسػ ـ ًلت ي ، كذلػ  منػ  ُىٍدكى
                                                           

. ُ ىػ  (1)  اًئي اٙتاًلحٌي. حًقب ه تشهعره     اٙتالحبا، كل  تشاركاه   باقي ال يلػـع  ػ  ُِب حػارس  بػً  ال  يػ ، كابػً   ُبع ال ٌباس ُٓت  ب ي ٍُٓت  اٍلغيٍ ًييًن اٍلًب ى
بع سً ب .  عىاَّ الق اع  بًبل ه جًبايىا. ًتٍ   آلبس :  ي عاف الً رايا حبت   يرؼ ت  ال يلتاع   اٙتًاىا ال اب ا زيٍػتيعف، كَّري٣تا. ك   : كلى اه  ُبيع القاًسم، ُك

 (.1/248ل ادؿ نعيهض )ت  م ٍُ  ـ اٖت ائر (، ك 1/308)  رة ال عر هػػ[. انَر  رْتت   : 714ق، ُك: 704بًًب ايا. ]ت: 
ػػ  بػػ ي قاًسػػمو الرَّعَّػػاعي التيعني ػػي  (2)  زييل كالقىٍلشػػانًبػٍَّا، كَّػػريًهم. ك  ػػ : ُٓتػػ  زىرُّكؽ كَّػػرييه. كيل الق ػػاعى بتيػػعن ، ُبػػع  بػػ  اع  ٜتتَّ ػػ   ػػ  الٍػػ ي اٙتػػاًلحي. ُى ى

  هػ[. انَر  رْتتى 894ا. ]ت: كاإلتاتاى بًاٖتاتص امٍ َم ّٔا. ل   رٍح  ي كد ابً   رىحا   السق ، كل  تيل َّساته ُ رل، كحتاكل   اٍلًتٍ بىار كاٍلتىازيكنًبَّ 
   .(1/375)  ىرة ال يعر (، ك 560)ص/نٍبل االبتهاج  : 

اٙت تلػػػر  لبػػله   تىػػٍ   ػػبَّ   لػػه ُب ائػػ  اللّْػػغىار  حرنٌػػػ  يحسػػي ُف ٥تىيػػعز هػػع بً س ػػ  ٚتػػػم  تػػا داتػػعا عػػغاران، كًتثليػػ    اٗتحػػػم: اٍٚتًبىػػاي. قػػاؿ الشػػبخ  (3) 
ػٍعزًه ًلتة يػعره  ال  ػ ؼ حبػ  ((اى لػ ، ُك  حيػ  دارى سيػٍح اه إال ًلتىٍة هعره  إذا ٍُ هى ، كعىرىؼ اٍلغىلَّػ ))(: 212ص/) ، كهػع ًعػٌةاي  ى . كهػ ا القىػٍ ري

ا ييع٣ًت  ك ـي الشبخ عرًيهب  ه ا.    اٙت هب حبتا ُىٍ لىم    حان ًلتى
ا ُىح ى ب  الغي ًيػيًن  إ٢تا يرًدي ا٘ت ؼي حبتا إذا  ازى اٍلتيةبّْ ي كالعاًهبي مكالده اللّْغار، كعرىؼ َّىلَّا اٗتٍيبي  ُك اٚتًبىًا  له نسً  ، ُك يٍلرًحها  لبهم  حتى
 كاب ي  رىحا كالٌرعَّاعي ُفَّ اٗتىٍعز عًةب ه  تا داـ ق  ُىٍ هى   لب ، كا تتى ه ب  يهم، كب  ال تىلي.

كا، كراَّةػػ  كه ػاؾ قػعؿه تقابليػ : ُفَّ اٍلتيةػبّْ  إذا عػرىؼ َّىلَّػاى اٗتٍيػبيً    تلػاٗت  هػػع  حػرف اٗتٍيػ ب  يبنيػل  إذا ُ ٥تىيػ  امكالدي منس ػهم ب ػ  ُف يٍحػ ى
 (.2/402لًلتُّ يعيل )البػىٍه ىا    رح التٍُّةسىا (، ك 7/185) ا با اٍلبػى َّاين تص  رح ال يرقاين  له  لبل ب  يهم ُي ان. انَر: 

عريهب ، كهي: حتعل للشبخ: ٜتت  ب  زي اف بػ  يعسػف اٙتلػرا ، كحتػعل ه اؾ حتاكل ُ رل    حم ه ا التةبب   تحتعبا بًًرٍ ر حتعل الشبخ  (4) 
 للشبخ: ٜتت  ب  ساُ الغرارم، كحٍتعل للشبخ:  تر ب  ٜتت  الشريف، كحتعل للشبخ: ٜتت  ب  ٜتت  ابػ  بركػا السبتػعرم، كحتػعل للشػبخ: ٜتتػ 

ال ػػاُ. ككػػ ل  ُيٗتًػػن بالع بقػػا  حػػمه ق ػػائيّّ تػػ  ال ائػػب   ام حػػاـ بػػ ؟ )َّػػري كاضػػ  ً٘تىػػٍرـ   طػػرىؼ العرقػػا(، كحتػػعل للشػػبخ: اٗت ػػا بػػ  ٜتتػػ  
قػػاو باٙتٍ لػػرة اٍلتيةبَّ ػػا  هػػل هػػي تشػػتعلاه ّٔػػ ا اٗتيػػبي  ُـ ال؟، حأ  ػػاؿ ال ائػػب الشػػر با   ػػ ٌ  : ُٓتػػ  ُح ػػ م احمل ػػعب بشػػأف نػػ اع   َّيرحػػا تيلةى

ػػم اٙتػػ كعر هػػ ه الػػ  عل ٙتسػػِت الق ػػاع: الشػػبخ اٜتتػػ  ُح ػػ م ال ػػاُ ، حػػأىحٍػ ى برٗتػػاؽ الغيرحػػا اٙتػػ كعرة ببػػاقي اٍلتيةػػبَّ   اًل ػػتتال   لبهػػا ُي ػػان، حةىحى
هػ   له ي  الحا ب:  ب  1338ال ائبي اٙت كعر بت سب  ه ه الستعل ب   اإل  ار للتي ً ي، ككاف ه ا اٗتحم الق ائي بتاريخ: ُكائل  هر عسر، 

 سا ب      السرااين الشريف.الرٓت  ب   تر ب  ٓتعدة ال عاتي. ك ثل :  لب
  ق َّـ ه ا الح ـي ًلإلتاـ الشاح ي   الستعل ا٘تاًت ىا. (5) 
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، كطٍلةا، كالػ ُّبرٍي، كَّػريًهم تػ  اللػةابا ًضػي اع  ػ هم، ك ى َّػا ر  -ت  الٌ لىف اللاًل   ك يثتاف، ك ىًليا
 .-ّٔم آتا

تيً ػ ُّ سػٌب م:  لػي بػ ي ٜتتػ  بػً   لػي ابػ  قػ ص الشػرًيف، كهػع ًتػ  كلىتَّا  ًلم ذل  الٌ بّْ  اماىلُّ الشٍبخ الٍ 
ٍطبىػب الٌتًةبَّػا بًػ كره كبًػ كر ب ػض  -ُهل القرف اٗتادم  شىر ت  اًٚت رة ال َّبىًعيٌػا   لػه عػا بها  ٍُح ػلي اللػ ىة، ُك

 تي اعرًي .
نا  ػػػٍرتى   لػػػه اب ػىٍبػػػ  اػػػائً ىٍم امتػػػر  ُنػػػ   ػػػبَّ ، ككىقىػػػف، كُى  - قىرُّبػػػان كاقتػػػ اعن بال ػػػلىف اللػػػاحل  -ٍُ ػػػهى ى بَّػػػ ، كسى
اع ك يتػػػر، َث  لػػػه  ًقبهتػػػا ك ًقػػػب  ًقبهتػػػا إا آ ػػػر ال ًقػػػب  لػػػه ال  بػػػب  ُم:  ًقػػػب الػػػ يكعر  الٌ ػػػٌب :  بػػػ 

ًْتبػػص اٗتٍىػػٍعش اٙت ػػركؼ بػػ   الحػػائ  بػػ ا ل قٍريػػا قلىػػبات ت ػػ   ، ًثىٍعتىػػا ُكالد ]ؽ[ ًبً ػػٌحا َّػػري ناحػػ ةو  - اٌعػػان 
 .ّٔا..

كْتبص اٍلتىاًال
اٙت ركؼ  ااػل ال َّػ ى ،...، كْتبػص الث  ػا زيىػاً ا اللَّػعىاً  ّٔػا...، تػص ْتبػص ال يتعنػا ...، تػص  (1)

 ْتبص اٍلسى َّاف ...، تص ْتبص امرض ...، تص ًْتبص اٍٖتً ىاف كتا اٍ تتىل  لبػ  ًتػ   ػ ر ال يتػعف...، تػص ًْتبػص حىػ َّاف 
 

يي رؼ بال  احرة
(2). 

ػػبَّ   ى ْتبػػص تػػا ذيكًػػر: اٍلتيةػػبّْ ي اٙتػػ كعر، كهػػع الٌ ػػٌب   لًػػيّّ اٙتٍ ػػنيعر حبػػ    لػػه تىػػ  ذيكػػر حبػػ  كتػػا ذيكػػر حبػػ    ى
لّْف كلى ان ذكىران ح ىًلػببي  إًلٍ ع ػ   سػعاعي    ااً  ن ُن  ال ييشارًؾ اب ه ُبىاه، كال ٥تى يب ُىٍعله َّريى حٍر  . كتى  تات ُك ٦تي

 . حػػرف ُ يحػػ  لػػ  إ ػػعةه حًلبى ًػػبهم، حػػرف ُ يحعنػػعا حً ٍ تػػاتهم، كيتى ػػ َّؿ كػػلي حػػرعو ت  لػػا ُعػػًل  كػػانيعا ًُ ػػٌقاع، ُك مبو
 حق .

كاى ىػػػل مهػػػل اٗتيػػػب  الًق ػػػتا كاٍلتي اكىضػػػاى ببػػػ هم  اٌعػػػان  تػػػص بقػػػاع التةبػػػب ، ك ػػػٍرًط إعػػػ ح العقػػػف. حػػػرذا 
ٌحػا  ييلػرؼ رىيٍػ يػ    تلػاٗت ، كاٍسػتىثَنى  ػيليػَ اٍنقرىض ال ًقبي ًت      آ رهم  راىػص  يبي ػان  لػه اٙت ػ   اٗتػراـ ً ى 

                                                           
تىصي حب  اٙتاعي، َث يي قىه ب  ال رعي. ضيًب ى بح ر اٖتػبم َّػريى تهتػعزو  (1)  ، كبسٍتةهػا تػص اٚتتػ ، كْتٍػصي  اٍلتىاًالي: اٙتاعي الحثريي آّتًتص. ُك: هع  عضه كاًسصه ٤تي

 ٛتل(. -113-8/112)  اج ال ركس: تىآًاله. انَر: كيلا  له
اًاػػل"   ب دنػػا  لػػه: بًٍاػػر اٙتػػاع اٍلتىٍةسيػػعرًة كاٍلتيشىػبَّ ًة الػػِت ييلىػػبُّ حبهػػا اٙتػػاعي عػػٌبان ًتػػٍ  تنػر ُك َّػػريًه،  ٍعًحبٌػػان. كب ػػضي اٙت ػػاطن كيينلػن "اٍلتى كلػػب  تػػاعن اى

 ييب لعف ال ـى نعنان )تاا (.
رو  له ال قارات اٍلتيةبَّ ًا ه ا، ُك رتي ٚتا ب  تا اٗتىٍ ؼ "..."  ًلنيعٚتا، ك سىرًُّع  ي يكًدها، كمن  ال ي ٌ ب  له   حها ُمُّ ُ ى    ىح ي  ساًعبلى  (2) 

 ال ىٍق ، كال  له السٍتعل    يحت .
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َّىلَّػػًا ْتبػػص تػػا  بَّ ػػ   يػػتىتى َّ  بػػ  ُتىػػ   با ػػ ، حػػرذا تػػات حًل كاتػػ  حاطتػػا ابٍ ػػا ُِب راكم  ُ ػػ  ٍُكالد 
نى بًاٗتيب ، كاىرىل ٍٛتراه  له   ب  ر بب  ك ر (1)الشبخ امٍٕتر بَّان، حرذا تا ٍ  ٗتًى  كط .   ٍ تًغلُّ  تا داتٍ   ى

ػػب، كال ييػػعرىث، كال ييغػػريَّ  ػػ   الػػ ، كال يػيٍ ػػ ىؿ بػػ   ػػ  سػػببل   ػػٍرتى ان  ال ييبػػاع، كال ييعهى  يبي ػػان تيؤبَّػػ ان، ككىٍقسػػان تي ى
 كًت ػٍعىال . حتىٍ  س ىه    ب يل  ُك  ٍغبريه حاعي  ىٍ بي . 

ًذف ٚتتػػػا   قبػػػعؿ ذلػػػ  ت ػػػٍعزًه   ػػػ   ٚتيتػػػا كلًل ًقػػػب ك  ىػػػر اٍلتيةػػػبَّ ي  لبهتػػػا ك٣تػػػا:  بػػػ  اع ك تػػػر، ُك  ػػػ  ك ى
ػػػٍعزان  اٌتػػان تي تػػػ ان  ٍرًاػػص، حقىػػًب ى ذلػػػ  ت ػػ  ٚتتػػا، كلًل ًقػػػب كاٙتٍرًاػػص، ك ػػػازىا ْتبػػص ذلػػ  ٚتتػػػا كلًل ًقػػب كاٙتٍراػػص   ى كاٍلتى

اًاػػػل، ك ٍ ًقبىػػػا ب ػػػض  ػػػعىاين اٍلتى ٍ ػػػًر ب ػػػًض ٍَُّلػػػاف الشػػػ ر، كإٍعػػػ ًح سى   يٍشػػػب  ػػػر ٌبان  بًػػػالتَّنىعُّؼ  لػػػه ْتب ػػػ ، ككى
ٍ ػػػ  تسا بةهػػػا   (2)امرض، ك ىٍ ػػػ ً  ػػػعىاين ال يتػػػعف، كَّىٍلػػػن اٗتٍىػػػٍعش كبػيبيع ًػػػ ، كحٍتةهػػػا، ُك ػػػعًٍكها، كإعػػػ ح ب ػػػض سى  ى

 حارَّان ًت   عىاَّل اٍلتيةبّْ ، ك يقيعد ٍُكرًيىت  تي اي ىان.

اٍلتيةػبّْ  ًٖتتبػص تػا  بَّ ػ ، كال ٍُ لتػ   ًه   له إ هادهم  ا حب ، كبف سينّْر حب ، كبًاٗتٍىٍعز تي ايى ان، كً ٍلًحبٌػا 
 رىج    تلح  بً ىاًقلو  ر يا إا ٍُف بتَّل حب  التةبب  اٙتػ كعر، ك  ُكائػل ذم قٍ ػ ة اٗتػرىاـ سػ ىا: إ ػ ل ك  ػ ا 

 .كًتااو ُكلف. كبًأىٌف ًبنيرٌ  : سىبًّْ م  لي ب  ٜتت  ب   لي اب  ق ص الشريف. كب  إع ح ياع "ترَّارًيَّتٍا"

 .-لنىف اع ّٔم ً ىٌ  ، آتا  -ٜتت  ب ي   ى  ب   ب  اٙتنلب اب  ق ىص الشريف 

كً ثل : ٜتت  ب ي قاًسم ب   لي ب  ٜتت   قىااى ٍ 
 .- ، كلنىف ّٔم، ك سىه   هم، آتاكاف اعي ل  كًلعال يٍ   -(3)

                                                           
ٍرً ي كَّػػريه. ا ػػتػىهىر باهتتاتػػ  ُبػػع راكم   بػػ ي اع بػػ ي ٜتتػػ  بػػً   تػػراف بػػً   بػػ  ال ػػ ـ بػػً  سػػًلبم امىٍٕتىػػر السٍبتػػعرم (1)  ػػ   ػػ  ٜتتػػ  بػػً  ناًعػػرو الػػ َّ . ُى ى

ٍربىػا، كّٔػا  ػيػعي  سىػ ىا باٍلًتبقات كالسىلى ، ككاف يٍ ب  اها الًقبلا ًلحثريو ت  اٙت اا  كاحملاريب، كل  رسػائلي ُلَّسهػا    لػم اٍلًتبقػات كالسلىػ . قػً ـ اً 
ل اعػػر الػػ ي  الشػػرًيف اٖتػػعاهر اإًلٍكًلبلبٌػػا   ٍُ بىػػاف  يلتػػاع لبببػػا تػػ  اٙتالحبٌػػا (، ك 1/443)ل ػػعر  ػػ ىرة اهػػػ[ بالنػػا عف. انَػػر  ٍرْتتػػ   : 1088]

 (.194-193)ص/
  ، لػ يككايل ب اكيتػ    ت ػ ٌ كالشبخي امٍٕتىر هع:  ب ي ال  ـ ب ي سلبمو السىٍبتيعرًم اٙت  يكتي القر ي ال َّلًبتىيًن، اٙتشهعر بامٕتر. قُر  له  بػ  العا ػ  ا

لبيهػا قػ  ضػاع. تعلػ يه ك له ُٓت  زرُّكؽ، َث راص إا زلًبنت، ُكسَّ  زاكيان ل  ّٔا  ال   اؿ  اترةن بت ري  القرآف. ل  كعباه تشػهعرةه، كتؤلَّسػاته ُ ػرل َُّ
للشػريف اٖتػعاهر اإلكلبلبٌػا ك  (،225-222للنػاهر الػ اكم )ص/ُ ػ ـ لبببػا هػػ[. انَػر   اٗتػ يَ   ػ  ك ػ  ُ عالػ : 981ب لبنت، ككىحا ي  ّٔا سػ ىا: ]

 (.166-161)ص/
ٌ حبٍلػػػ يؽ  لػػػه ُِب راكم ُنػػػ  ًتػػػٍ  ُكالد الشػػػبًخ     ببػػػ : ال ػػػ ـ امٕتػػػر  بػػػ يػي ىػػػٌ   بػػػ ي ال ػػػ ـ امٍٕتػػػر اٖتىػػػ َّ اٙتباً ػػػر ًلعالًػػػ  ُِب راكم اٙتػػػ كعر، كًتػػػٍ  َثى
 بالعاسنا.

 ع ض د(. - 8/385) اج ال ىريكس ر:   ى  الش ىرة، يػىٍ ً  يها،  ىٍ  ان: إذا قنى ىها. انَ (2) 
ػٍ " هػػ ه تػ  اميسىػر امٍن ليً ػػٌبا الػِت ن ى ػػٍ  إا لبببػا، ك ػعىزَّع سىػػحى ػيهيم بػا طػرابل  كزلبػػنت كت ػ ٌ  ، ككػػانيعا ُ (3)  اهػػاو. كقػ  كػػاف ُيسػرةي "قىااى هػلى ً لػمو ككىاى

ٌت  اٙت كعر ه ا( ًت  ُهل الً لم، كل  تيل َّساته  ًتػ  ُهػل الً لػم ُي ػان، كًتػ   ػبع  :  -اٙت كعر   ه ا التةبب   -، كاب ي  "ٜتت " "قاسم" )كاًل  ٜتي
هػر ُنػ   ػيػعي    ت ػ ٌ  ، كلػ  كلىػ ه يي ػتَّه"ٜتت ان" ُ ي ػان، ككػاف ًتػ      ب ي  ب  اٍلتينَّلب ب  ق ص  كال  "ٜتت " كاً ب ك ًبقا امعػل ه ػا. كيَى

ػػٍ " ػػ  بػػ  قاسػػم ك با ػػ   ُهػػل ال لػػم. كقػػ  انتػىقىلػػٍ   ائلػػا "قااى تَّ ًتػػ  ت ػػ ٌ   إا طػػرابػيلي     هػػ  ام ػػري: ٜتتػػ  بػػ  ٜتتػػ  بػػً  قاسػػم. انَػػر  ػػ  ٜتي
 (.54-23(. كانَر حب  ُي ان     ائلا قاا  ك ار٦تها: )ص/49-47ٙت تار ب  يعن  )ص/ًتٍ   اريخ الثقاحا   لبببا الً لتبا: 
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 .-كلنىف ب ، آتا  كحَّق  اعي آًتا -كً ثلهتا:  ب  ال  ـ ب ي ٜتت  ب  ر عتا ال ككايل 

 .-كاف اع ٚتم، آًتا   -ك ب  اٙتعا ب ي ٜتت  ب  ُٓت  اٚت َّارم 

حه ه ني  اي ذل  ك ل   ًت  َّري زيادةو كال نيقلاف.  ػًه  باٍلتيقابلػا كعػٌةتها كت رحػًا  ينػعط كػاً ًا امٍعػل 
ػٍ ، ك بػ  ال ػ ـ ػٌ  ٜتتػ  بػً  قاسػم قىااى ػادىل الثانبػا،  ػاـ  اٍلتيٍ تػىٍ  ىًخ ه ا ت ػ   ًسػعىل  ى الػ ُّككايل، ك  ُكاً ػر ْتي

. كبػػ  إعػػ حي: "ييلػػرؼ"، كلٍسَػػا: "اٍلتيثبػػ "، كًبنيرٌ ػػ : "ٜتتػػ  بػػ " ك "آ ػػر تثاليػػ   لػػفو ُرب ػػاو ك شػػري  كًتاىتػىػػٍا ُك
 باع".

نىػػف اع ل -، كٜتتػػ  بػػ ي ُِب بحػػر اٗت ىًسػػي - يًسػػي  ػػ هم آًتػػا - يبٍبػػ ي ربّْػػ    ػػاا: ٜتتػػ  بػػ ي ُٓتػػ  ابػػ  عيػػعلىا 
 (1)]نىصُّ حٍتعل الشبخ ُٓت  عرًيًهب [. - ّٔتا آًتا

                                                           
ا  له اٍلًتٍ   ه ه السٍتعل كىقس ي  لبها   ك ًبقا ُعلٌباو  (1)  ، ااع   ٌُكٚتا  ىٍق ي -كتا هع  اؿ الع ائن القً ٧تا   -ًتٍ  كرىقا كا  ة طًعيلاو يػىٍربيع طيعٚتي

 التٍَّةًبب  اٙتحتيعب ٍُ  ه، َث ٍص  نىٌص التةبب  تبا رةن ااعت حتاكل ال يلىتاع    حم ه ا التةًبب   له ال  بب اآل :
ا الع ًبقا  ٍص   ىٍق  التةًبب  تيبا رةن: حٍتعل للشبخ: ٜتت  بػ  سػاُ الغػرارم، كصتهػا تبا ػرة: حتػعل للشػبخ:  لػي  -ل  ىتيعًدما  له  حٍ  -  ٧تًى

: حتػعل للشػبخ:  تػر بػ  -ًبشػحل  تيػعدما ٍُي ػان  -ب  ٜتت  اب  نٍػبػىبَّا، َث ٍصتها تبا رة: حتعل الشػبخ ُٓتػ  عػريهب . ك  اٖتهػا البي ػرل تػ  الع ًبقػا 
 الشريف، َث است راؾ ٍصت  ت  الشبخ ٜتت ا ه ا نسً  ، َث ٍصتها حٍتعل للشبخ: تستاح ب   تر ام هب.ٜتت  

تا، نىلُّ ي:   اٗتٍت  ع كٍ  ه، كالل ةي كال  ـي  له تى  ال نًاَّ بٍ  ه، كآل  كعةب ، كسلَّم. ))َث كيتب سيؤاؿه ٍص  ه ه الستاكل اٙتتق ّْ
ػا اٍلتيةػبّْ  كبىً بػ ، كييقػ َّتعف  -رًضي اع   حم  -لً ٍلم تا قعليحم سادا  ا ُهل ا    ق  اٗتٍيب  اٙترسيـع باٍلتيٍللىن ٍُ  ه  هل يتى اكىؿ ال ًقبي حب  ُى ى
  له اٍلتٍراص اٙت كعر حب ؟.
عحػّْبىػا كا ػ ان ب ػ  كا ػ و، ك لىقَّػه ذلػ  بٍ ػ ٣تا: ٜتتػ   لىقَّػه اٗتٍيػبي    ػ : اب ػاه   يتػر ك بػ  اع، ك ي  -كهع ال ٌب   ًليّّ اٙت كيعر  -كذل  ٌُف اٍلتيةبّْ  

تػ  كإبراهبم كلىػ ىٍم عػاحل بػ  ُٓتػ    ػقبن  لػيا ا ٍلتيةػبّْ  اٙتػ كعر. حهػل ب ي  ب  اع اٙت كعر، َث اب ي   لبسا. كلىٌتا تات  لبسا ُ يٍ ؾ ُ  ان ًسعىل ٜتي
لّْػػف -رًٓتحػػم اع  - ػػران" إق، كقعليػػ : "  ػىػػ َّؿ بػى يػػعهي تٍ  لتػػ "  قػػعؿي اٍلتيةػػبّْ : "كتىػػ  تػػات ُك ٦تي ػػا اٍلتيةػػبّْ  كذريٌتػػ ، كيىٍلػػ يؽ  لػػبهم  -كلىػػ ان ذكى يت ىػػاكىؿ ُ ى

  ان ًت  ذيٌريٌا اٍلتيةبّْ ذل ، حبيق َّتعف  له اٙتراص، ُـ ال؟. كببػّْ يعا ل ا ترااص ال تائر ًتٍ  قعؿ اٍلتيةبّْ : "كتىٍ  تات" إق هل هي راا اه ًل سسل  اعٌ 
ًاببعا    ْتبػص ذلػ   اعا، ُـ ل  كًٖتتبص تىٍ  قبل  ت  اٍلتيةبَّ   لبهم؟ كتا تٍ َن امًلف كال ـ ًتٍ  قعلً : "حرذا انقرىض ال ًقب ًت      آ رهم"؟. ُ

 .  يؤاىريكا، كال  ـ  لبحم
تعسػػه بػػ  عػػاحل بػػ  ات بتبػػن البػػ لبتين، كحتػػعل  َث اػػاعت حتػػاكل اٙتشػػايخ اعابػػان  لػػه هػػ ا ال ػػؤاؿ: حتػػعل الشػػبخ: ُٓتػػ  اٙتغػػرِب، كحتػػعل الشػػبخ:

عل الشػبخ: ٜتتػػ  اٙت ػػ عدم اللػب ، كحتػػعل الشػػبخ:  بػ  اٗتسػػبظ بػػ  ٜتتػ  ابػػ   بػػ  احمل ػ ، كحتػػعل الشػػبخ: ٜتتػ  بػػ   بػػ  اع ابػ   بػػ  ال  يػػ ، كحتػػ
تػػ  ابػػ  بركػػا السبتػػعرم، كحتػػعل الشػػبخ: الشػػبخ: اٜتتػػ  بػػ   لػػي الشػػريف، كحتػػعل الشػػبخ:   ػػا )كلتػػا َّػػري كاضػػةا(، كحتػػعل الشػػبخ: ٜتتػػ  بػػ  ٜت

ٜتت  ب  ساُ البل  م، كحتعل الشبخ: ساُ ب  ٜتت  اللقر، كحتعل الشبخ:  لي ب  ُٓت  ب   ب  اللادؽ، كحتعل الشػبخ: ٜتتػ  بػ  تلػنسه بػ  
حٍتػعل الشػبخ: ٜتتػ  بػ  ٜتتػ  اٍلتىٍة يػعب، كحٍتػعل ، ك -بىاٍش تيسًِت بًالثػٍَّغر النرابيل ػي  -ٜتتعد اٗت سي، كحتعل الشبخ: ُٓت  الشحرم اٗت بين اٗت سي 

تَّػ  -قاًضػي طػرابل  الغػرب  -الشبخ: تلنسه  ا ػ  ؟!  ، كحٍتػعل الشػبخ ٜتتػ  بػً  ٜتي ًُ ، كحٍتػعل الشػبخ: ٜتتػ  بػ   لػي بػ  تعسػه ابػ  الشػبخ ال ػا
ػر، كحٍتػػعل الشػػٍبًخ: اً ي ُبػػع   ى ػػعىل الشػٍبخ: ٜتتػػ  بػ   بػػ  اع الٌلػ ى ُٓتػ  بػػ  ٜتتػ  بػػ   تػر امٍ ػػهىب، كحٍتػعل الشػػبخ: ٜتتػ  بػػ  ُٓتػػ   ال ػَّ َّػاس، كحػىتػٍ

 السينىٍبً ي، كحٍتعل الشبخ:  تر اب  ُٓت  الرحا ي. 
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ُـّ الشػرط كالػرٍُّكً   ػٍر ان. ك بػَ انٍػقىنىػص اٖتهػاي اٍلتي ػاَّ ٚتػا  ٍعػلي   ػا اٗتٍت ي ع. حػىرٍعي اٗتٍيب  كأىٍعًل ، ُك
تلػػره بقعلػػػػ : "ك  ػػػر  ًلبػػػػله   ٝتي قيػػػ ّْـ ابٍػػ ه حاب يػػػػػػ ، إقعىػػٍرحي ، ك  ىػػ َّر  يىراػػص ًل قػػرب حػػامقرب كتػػا ذكى

. كالراػػلي (1)
 كاٙتُرةي إذا   ىػاكىيا يػ  يلعف   اٙتٍراػص، ال إف كانػ  ُبٍػ ىػ  ت ػ   حػ   ػ  يل باال ٌسػاؽ، كتػا إذا كانػ  تي ػاًكيان  لػه 

تا للتىعَّاؽ
كَّػريه   ػ ؼ تػا حًهتػ  القػرىاً ُّ  (2)

 ىػ ي ًتػ  راػل ُقٍػرب ت هػا   اٍلتي ػاًكيىا. كبػ   ٍ لػم ُفَّ اٙتػُرة الػِت ُبػٍ  (3)
للتيةبّْ  ال    ل، كال ٚتا  ....... 

   ر  . كاع ُ لم. ككتىبى  ... (4)
 .عرًيًهب  الشريف  (5)

 
 

                                                                                                                                                                                 

: كػػاف بػػرٍ ر  ىٍقػػ  كيَهػػر يل ُىفَّ حٍتػػعل الشػػبخ ُٓتػػ  عػػرًيهب  ُ  حػػ  اعابػػان  ػػ  ال يػػؤاؿ الػػ م ديكّْف   الع ًبقػػا، كنقىٍلتيػػ  ه ػػا بً ىٌلػػ   مفَّ اعابػػ    قلػػ ي
ُنػ  سيػًال ك تػان لتٍةًبب ، كتعض   قٍبل تعضص ال يؤىاؿ اٙت كعر،   كةن  له ُفَّ تٍ تعف اعاب الشبخ عريهب  ال يي ًئم تػا كرىد   ال ػؤاؿ  بػل يٍبػ ك ا

اهي، كذيٌريٌتهتا  -ال كتابان     حم ه ا التةًبب  بٍ   انقناع اٖتهًا احملبَّ   لبها   تي كًَّف ٍُ  ه.، حأااب جًبعاب  الٍ -ك٣تا: كىلى ى
، حاب ي ، ح ى ّّ، ح ىمّّ، حاب ي ... (1)  ـ اٍب ه، حابٍػ ي ، حأبه (. 97)ص/ٝتتلر  لبل  .ك ـي الشبخ  لبلو ه ا قال     ٍر بب امكلباع   ال حاح. قاؿ: كقي ّْ

الشرح الحبري  له (، ك 7/152)رٍح ال يرقاين  له ٝتتلىر  لبل  كه ا ال  ببي   امٍكلعًيٌا تي تبػىره  : العًعٌبا، ك  تٍراص اٗتٍيبي  كتا ه ا. انَر: 
 .(4/85)ٝتتلر  لبل 
كرىاىص إف انٍػقىنص ًمقرب حيقراع  لىبا اٍلتيةبّْ ،  ))  تٍراص اٗتٍيب      انقناع اٖتها اٍلتيةبَّ ىًا  لبها  حق  قاؿ:  -ُ ين:  ًلب ن  -ٌُتا ك تي  

 (.212)ص/تلر  ًلبل ٝت .((كاتُرةو لع رياّْلٍ   لَّبى 
ػعَّاؽ  لػه  لبػل. كقػ  نقىػل هػ ا الحػ ـى  ػ  (2)  اٙتػٌعاؽ: ال يرقػاينُّ    ُم: ح     ل اٙتُرةي اٍلتي اًكياي لًلٌرايل اٍلتي ىلّْػب   تراػص اٗتيػب  كتػا    ػرح اٍلتى

تػػص  ػػرح ال يرقػػاين  لػػه  لبػػل  ػػي ا ػػ اط ذلػػ  ُعػػ ن. انَػػر:  ػػر    لػػه  لبػػل، ُك يي ػػٌلت  لػػ  الب َّػػاين   اٗتا ػػبا  قػػائ ن: لػػب    اٙتػػٌعاؽ تػػا يقت
-ًبسٍت  اٙتًبم كالػعاًك اٍلتيشػ َّدة  -(. كاٍلتىعَّاؽ هع:  ُبع  ب  اع ٜتتَّ  ب ي يعسف ال ٍب رم الغرناطي، الشهري بًاٍلتىعَّاؽ 7/152 لب  ) ا با الب َّاين 

ػػػ   ػػػ  ُِب القاسػػػم بػػػً  سػػػراج، كَّػػػريًه. ك  ػػػ : ال َّ  قَّػػػاؽ، كَّػػػرييه. لػػػ   ػػػٍر اف  لػػػه ٝتتلػػػر  لبػػػل  الحبػػػري ت هتػػػا ٕتَّػػػاه: التػػػاج كاإًلٍكًلبػػػل.]ت: . ُ ى
 ق[. 897

 .(1/378)  رة ال عر (، ك 563-1/561)نػىٍبل االبتهاج انَر  رْتت   :  
(. كالقػراً ُّ هػع: ً ػهىاب 4/86) لػه الشػرح الحبػري   ا ػبا ال يسيػعقيُم: ًتٍ  إ ناع اٙتُرة ًت  تٍراص اٗتٍيب  كإف ساكىٍت اٍلتي لّْب ال َّكىر. انَػر:  (3) 

اٗتاًاػب، كال ًػ ّْ بػً   بػ   ال ي  ُبع ال بَّاس ُٓت  ب ي إدريػ  القػرىاً ُّ اللُّػٍ هااي اٙتلػرم، السًقبػ  اميعيػعيل اٍلتيةقّْػن اٙتػاًلحٌي اٙتشػهعر. ُ ىػ   ػ  ابػ 
 هػ[.684، كال ً رية. ]ت: ال  ـ كَّري٣تا. ل  تيل َّساته كثريةه، ُ هريها: السيريكؽ

ي هىب انَر  رْتت   :  
 (.239-1/236الب  حر عف )ال يباج اٙت

هػػر ُفَّ الحػػ ـ ال ػػاق  ه ػػا حبػػ   ىٍععىػػلىاه تػػ  ا (4)  لشػػبخ عػػرًيهب  ه ػػا سػػٍق   قػػ ار سػػٍبًص كلتػػاتو ُك ٠تعًهػػا، نشػػأٍت  ػػ   قىنُّػػصو   طػػرىؼ الع ًبقػػا. كيَى
بي . حرف كانٍ  ُقٍػربى تػ  ال اًعػب للتيةػبّْ  د ىلػٍ    اٙتراػص ا ساقػان، كإف كانػٍ  ت ػاكيان للتي لّْػب   القيربػا د لػٍ  للتُرة اٙتشتيعلًا  ٍراص اٗتٍي 

ه الشػبخ  له اٙتشهعر، كإف كان  ُبٍػ ى ى قرابان للتيةبّْ  تػ  ال اًعػب ُ  ػ  ل ا ساقػان. ُكلػٌ  ُف الشػبخ عػريهب  ُ ػاؿ   ك تػ  ال ػاًق  ه ػا  لػ
ػػ بػػ  البػػاق ـه   ػػ ه   حتاًكيػػ    ػػ كة  لػػه ُفَّ كػػ ـ الشػػبخ عػػريهب  ه ػػا   حٍتػػعاه قريػػبه ٞتػػا ذكى ره ي ال يرقػػاين    ػػر    لػػه  لبػػل  حهػػع تلػػ ره تيقػػ َّ

 ال يرقاين    ر   اٙت كعر.
 .(86- 4/85) سيعقي  ا با التص الشرح الحبري  له ٝتتلر  لبل (، ك 153-7/152) رح  ب  الباقي ال يرقاين  له ٝتتلر  لبل انَر:  

 سٍق ه  ق ار كلتاو  لًتقنُّص طرىؼ الع ًبقا، كيٍب يك ٌُف ه ه الحلتا هي: ُٓت . (5) 
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 الخاتمة

 ه ه نتائجي كعىٍل ي إلبها ًتٍ    ؿ ًسرية الشبخ ُٓت  عرًيًهب ، كحتىاًكي  اٍلتعايعدة، كب ضي التععبات ً باٚتىا:

 أّواًل: النتائج:

ًَ إ٢ٌتػػا ْتىٍ تيػػ  ًتػػػ  -1 اٙت لعتػػاتي  ػػ  ًسػػرية الشػػبًخ ُٓتػػ  عػػرًيًهب   ػػًةبةاه ًاػػٌ ان، كتػػا ذكىر يػػ  ت هػػا   هػػ ا البةػػ
 الع ائن كالستاكل الِت ذيكر حبها الشبخي.

ها الشػبخي ببػ ه، ُك الشبخي ُٓت  عرًيهب  ًت   لتاع ت  ٌ   الًحبار   زت  ، كال لبلي: ه ه الستػاكل الػِت سػنَّرى -2
يىت قٍَّبهػػػا تىػػػ  اػػػاع بٍ ػػػ ىه تػػػ  ال لتػػػػاع الػػػ ي  ُاػػػابيعا   الع ًبقػػػا نسً ػػػها، كتػػػػا ُنػػػ  كػػػاف  ي ػػػعان ً  لػػػ  حىٍلػػػػل 

هػػػػ، كاػػػاع اإًلٍ سػػػاعي 1258اٍ٘تيليػػػعتاًت   ػػػ ٌ  ، كُيٍ ًسػػػيى تػػػ  ال ػػػرائب بًػػػأتر الػػػعايل: ٜتتػػػ  ًُتػػػا با ػػػا سػػػ ا: 
 ًلًلست  "تيٍسًتبان".

خ عرًيًهب    ىده ت  الستاكل اٙتحتيعبا   ى َّ ٍَُّلىبها بًب ه، كُىٍتلىه ب  ىها، كقػ  كقػىٍسػ ي لػ   ػ َّ اآلف  لػه: لًلشب-3
ده ًتػػ  ُهػػل الً لػػم   الع بقػػا  ٍُربػػص  ٍشػػرة حٍتػػعل  َُّلبيهػػا اػػاع   ًلبقػػان  لػػه  يقيػػعد سيػػال   هػػا، حأاػػاب هػػع ك ىػػ ى

 نسً ها.
ًَهػػا، ككيضيػػعحي تقليػػعًدها، كاقتلػػاريها حتػػاكل الشػػبًخ عػػرًيًهب  اػػاعٍت  لػػه -4 ػػازةي لىس : كىاى َي كى ًػػرية كا ػػ ةو ًتػػ   بػػ

ٍتتيػػ ي كيػػلَّ حٍتػػعل  ، ك ى  لػػه اٙتػػ هب اٙتػػالحيّْ ال ػػائً  ال تػػلي بػػ    ب دنػػا، كالتلػػري ي ً ىلػػادرًه حبهػػا إٍف لػػ ًـ امتػػري
 ت ها بقعل : ككتىب : ُٓت  عرًيًهب .

 ثانياً: التوصيات:

َُّ البا ثً -1 ا كطيٌ ًب ال لم  له نٍشر حتاكل ك يراث تشايًخ ب ًدنػا، كاإلسػهاـً     ريػف ال ػاًس ّٔػم، ك ػ ـً  ى
، ُك َّرًي ذل   حهع ًتٍ  قىًببل نٍشػر ال لػًم كبػىثّْػ ، كإلهػاًر   ٍ ببص ُك  سعيً  ُمّْ  تلو ً لتيا ٚتم  حتعل ُك  ع بنو

 ح ًل ٍُس ًح ا.
ا ًلنلبػػا الً لػػم  ػػ  يٍ شيػػريكها،  ُىٍنلىػػ ي  اتَّػػاى ال ػػاًس ٞتَّػػ ٍ -2 ػػتسظ ًبعى ىػػاًئن حبهػػا حتػػاكل لًلتشػػايخ كال لتػػاع ُف يػىٍبػػ يٚتى ٥تى

ػػػتًسظ ً يليعًعػػػٌبا قً ػػػٌبًت   حبػيٍرتىػػػ ي ًمٍٕتػػػاع امٍ ػػػ اص  ػػػر حٍ ػػػلي ُعػػػةأًّا. كًتػػػٍ   ػػػنّْ عػػػاً ب العى ًبقػػػا ُف ٥تى هى كيَى
تػػػػ ص ً ب اػػػػ و بػػػػا نىٍشػػػػر الً ٍلػػػػم الػػػػ م   العى ًبقػػػػا، كاال تسػػػػاًظ كال ػػػػائ ت كامتػػػػاكً  اٙتػػػػ كعرًة حبهػػػػا ًبريتيػػػػعز، ك٤تي

 بًا٘تيليعًعٌبا حبها.
 كعلَّه اعي  له سب نا ٜتت و، ك له آل  كعةب ، كسلَّم   لبتا كثريان، كآً ري د عانا ًُف اٗتت ي ع رب ال اٙتا.
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 ، لع ًبقا ُتات   ًبشىٍحل طيعيلا ا الًلشبخ ُٓت  عرًيًهب ، كهي   ٧تىً  امكا(: عيعرة السٍتعل 1اٙت

 كً ىٌ  الشبخ ُٓت  عرًيًهب  نسً  . 

 اٙتٍل ر: ُٓت   ب  القادر زريقاف )ت  ٌ  (.
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يٍلةىن )
ا الع ًبقا ً ىنٌ . الثانبا(: ععرة السٍتعل 02اٙت  ، كاعابي الشبخ ُٓت  عرًيهب    ٧تًى

 ٍٚتىتَّايل سي يعد )ت  ٌ  (اٙتٍل ر: د.  ب  ال  ـ ا
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.  الراب ا(: ععرة الستعل 03اٙت  لًلشبخ ُٓت  عرًيهب ، كق  ُىٍت ىها  له َّريه  من  تريضه

 اٙتٍل ر: د.  ب  الغسَّار السرااين )ت  ٌ  (
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 ب    ٧تا الع ًبقا تحتعبه ً ىنٌ  ًبشحلو طيعيلا (: عيعرة الستعل الثالثا. كاعابي الشبًخ ُٓت  عرًيه4اٙتلةن )

 اٙتل ر: د.  ب  ال  ـ اٚتىتَّايل سي يعد )ت  ٌ  (
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 فهرس المصادر والمراجع

  البػػ  سيػػعدة ] بػػ  ال ػػ ـ بػػ   بػػ  القػػادر، ت: ًإٍصىػػاؼ اٙتنػػالص بعحبػػات ُ ػػ ـ القػػرف الثالػػَ  شػػر كالرابػػص-1
 ـ.1997 -هػ  1417امكا،  طار الغرب اإلس تي، بريكت، هػ[،   : ٜتت    ي، د1400

ػػ ىارىات   -2 هػػػ[، 1139لًلتَّػػاايعرًم ] بػػ  ال ػػ ـ بػػ   ثتػػاف ت: اإل ػػارات لػػب ض تػػا بنػػرابل  الغػػرب تػػ  اٍلتى
 ـ.1931نشره: ركحائبل رايح ، تنب ا العاليا بنرابل  الغرب، 

 ـ.2002، دار ال لم للت يا، بريكت، ط ا٘تات ا  شرة، [ 1976لًل ّْرًٍكًلي ] ىرٍي ال ي  ت: ام  ـ   -3
ـ[، دار اٙتػػػػػ ار اإلسػػػػػ تي، بػػػػػريكت لب ػػػػػاف، ط الثالثػػػػػا، 1986للنػػػػػاهر ُٓتػػػػػ  الػػػػػ اكم ]ت: ُ ػػػػػ ـ لبببػػػػػا   -4

 ـ.2004
هػػ[،  ػ : ٕتػري اػابر، دار السحػر، بػريكت، ط 356ل عسهاين ]ُِب السػرج  لػي بػ  اٗت ػا، ت:  امَّىاين  -5

 الثانبا.
 لػػػةب : ٜتتػػػ  زهػػػرم ال ٌ ػػػار، تحتبػػػا  ،هػػػػ[204  للشػػػاح ي ]ُِب  بػػػ  اع ٜتتػػػ  بػػػ  إدريػػػ ، ت: اميـٌ  -6

 ـ.1961 -هػ 1381الحيٌلبات امزهريا، القاهرة، ط امكا، 
لػٌي بػ   بػ    لًلتَّ يعيلٌ ]ُِب اٗت ػ   البػىٍه ا    رح التٍُّةسىا )صيٍسا اٗتٍيٌحاـ اٙت ركحا: باٍل ىاًعًتٌبا الب   اعم( -7

هػػػ [، كّٔاتشػػ :  ػػرح التٌػػاًكًدٌم  لػػه التٍُّةسػػا، تنب ػػا: تلػػنسه البػػاِب اٗتلػػٌا، تلػػر، ط 1258 ال ػػ ـ ت:
 ـ.1951 -هػ1370الثانبا، 

ٌ  مِب العلبػػ  بػػً  ريٍ ػػ و اٙت ػػركؼ باٖتىػػاٍلبػىبىػػافي كالتٍَّةًلػػبل كالشَّػػرٍح كالتػٍَّعًابػػ  كالتػٍَّ ًلبػػل   ت ػػائل اٍلتيٍ ػػتىٍ رىاىا   -8
 -هػػػ 1408هػػػ [،  ػ : ٜتتػ   ٌ ػي، دار الغػػرب اإلسػ تٌي، بػريكت، ط امكا، 520]ٜتتػ  بػ  ُٓتػ  ت: 

 ـ.1988
هػ [صقبن: تلػنسه   ػازم، كتراا ػا 1205لًل َّبًبً ٌم ]ٜتت  تيٍر ى ىه ت:   اج اٍل ىريكس    رح القاتيعس -9

 ـ.2001هػ، 1422ـ إا: 1965 -هػ 1385آ ري ، كزارة اإل  ـ الحيعىيًٍتٌبا، طيبص ت : 
هػػ(، تٍحتبػا 799  الب  حر عف ]إبراهبم ب   لي، ت:  ٍبلرة اٗتٍيٌحاـ   ُيعيعؿ امق با كت اهج ام حاـ -10

 ـ.1986 -هػ 1406اميكا،  طاٍلحيلّْبَّات امٍزهريا، 
 ] بػػاض بػػ  تعسػػه، مِب الس ػػل البىٍةليػػًا    ر بػػب اٙتػػ ارؾ ك قريػػب اٙت ػػال  ٙت رحػػا ُ ػػ ـ تػػ هب تالػػ  -11

هػػػ[،  ػػ : بػػ   اكيػػ  الن  ػػي، كآ ػػري ، تنب ػػا ح ػػالا احملت يػػا، اٙتغػػرب، ككزارة امكقػػاؼ اٙتغرببػػا، 544ت: 
 ـ.1981 -هػ 1401امكا،  ط
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  ًلرًي هػػػارت دكزم،  ٍرْتػػػا: ٜتتػػػ  سػػػًلبم ال  بتػػػي، ت شػػػعرات كزارة الثقاحػػػا كاإل ػػػ ـ  ٍحتلػػػا اٙت ػػػاام ال ربًبٌػػػا -12
 ـ.1982ال راقبا، 

ًُ اإل٧تػػاف   ُكلبػػاع القػػريكاف   -13 لًٍلًح ىػػاين )تٍنبػػعع ضػػٍت  كتػػاب ت ػػاُ اإل٧تػػاف  ىٍحًتبػػلي اللُّػػلىةىاع كامىٍ بىػػاف ًلتى ىػػا
هػ[   :  ب  آّبػ   بػايل، دار الحتػب 1292  ت رحا ُهل القركاف لل بٌاغ(  لًلًح ىاين ]ٜتت  ب  عاحل، ت: 

 هػػ.1426ال لتبا، بريكت، ط اميكا، 
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هػػػػ(،  ػػػ :  بػػػ  آّبػػػ  1360ًلتىٍ ليػػػعؼ ]ٜتتػػػ  بػػػ  ٜتتػػػ ، ت:   ػػػ رة ال ُّػػػعر ال ًَّكبَّػػػا   طبػىقىػػػات اٙتالحبٌػػػا  -20

 ـ.2003 -هػ  1424امكا،  ط بايل، دار الحتب ال لتبا، بريكت، 
 ا ػػػبا هػػػػ[، كت ػػػ : 1099 ] بػػػ  البػػػاقي بػػػ  يعسػػػف، ت: لًل يٍرقػػػاين  ػػػرح ال رقػػػاين  لػػػه ٝتتلػػػر  لبػػػل   -21

 ـ.2002 -هػ 1422،  لةب :  ب  ال  ـ ُتا، دار الحتب ال لتبا، بريكت، ط اميكا، اٍلبػىٌ اين 
 ا ػػبا ال سػػعقي كت ػػ :  ،هػػػ[1201لًلػػ ردير ]ُٓتػػ  بػػ  ٜتتػػ ، ت: الشػػرح الحبػػري  لػػه ٝتتلػػر  لبػػل   -22

  له الشرح الحبري.



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

[563] 
 

 
هػػػػػ[،  ػػػػ : تسبػػػػ  ٜتتػػػػ  قتبةػػػػا، دار الحتػػػػب 328البػػػػ   بػػػػ  ربٌػػػػ  ]ُِب  يتػػػػر ُٓتػػػػ ، ت: السريػػػػ    الً ٍقػػػػ  -23

 ـ.1983 -هػ 1404ال لتبا، بريكت، ط امكا، 
هػػػػػ[،  ػػػ : تهػػػػ م اٙت  تػػػي، كإبػػػػراهبم ال ػػػػاترٌائي، دار 170لًلسىرىاًهبػػػػ م ]ا٘تلبػػػل بػػػػ  ُٓتػػػ ، ت: ال ىػػػٍا   -24

 كتحتبا اٚت ؿ، د ت.
هػػ [، اٙتحتبػا 1120لًل ػٍَّسرىاًكٌم ] ٍُٓتى  ب  َّي ػىٍبم ب  تيهى ٌػا ت:  ًك ي ال َّكىاين ًلرًسىالىًا ابً  ُِب زىٍي و القريكاينٌ اٍلسىعىا  -25

 .الثقاحٌبا، بريكت، د ت
َيػػعر ] ٜتتػػ  بػػ  تيحػػرَـّ ت:  ًل ىػاف اٍل ىػػرىًب  -26 ار اٍلتى ىػػارً 711البػػ  تىٍ  ؼ، دار هػػػ[،  ػػ : ١تيٍبىػػا تػػ  ال ػػاًتًلا بًػػ ى

 .ت اٍلتى ىاًرؼ، تلر، د
تلىػػػر حتػػػاكل اٍلبػيػػػٍرزييل   -27 : بٍ ػػػ : ٝتي هػػػػ[،  ػػػ : ُبػػػع الس ػػػل 875ًٗتيليعليػػػع ]ُٓتػػػ  بػػػ   بػػػ  الػػػرٓت  البػػػ لبتين، تي

ػػػػٍ ـ، بػػػػريكت، ط امكا،  هػػػػػ = 1432الػػػػ تباطي، ترٍكػػػػ  التػُّػػػػرىاث الثقػػػػا  اٙتٍغػػػػًرِب، الػػػػ ار البٍب ػػػػاع، دار ابػػػػ   ى
 ـ.2011
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ٍَم  تل حاس -44 ػيٍني زهػر هػػ[، كت ػ   ػٍر ي : 1096  مِب زي  الساسي ] ب  الرٓت  ب   ب  القػادر، ت: نى اى

ٍَم  تل حاس   ل ب  اللت  گ ُّعف، تنب ا الشرؽ، تلر، د ت.اآلس    رٍح ن
ػرىكىاينٌ،  ػ : ٜتتػ   ٌ ػي ال ػَّعىاًدري كال ّْيىادىاتي  له تا   اٍلتي كَّنىػا ًتػٍ  َّريًهػا تػ  اميٌتهػات -45   البػ  ُ  زيػ و القىبػٍ

ا او، دار الغرب اإلس تي، ب  ـ.1999ريكت، ط امكا، كْتى
يبىاج -46 ػػاج بًتىٍنرًيػػ  الػػ ّْ ي بٌػػا، القػػاهرة، ط نػىٍبػػل االبًٍتهى ػػر، تىٍحتىبىػػاي الثػَّقىاحىػػا ال ّْ   مٓتػػ  بابػػا التػٍُّ بيٍحػػًِتٌ،  ػػ :  لػػٌي  يتى

 ـ.2004-هػ 1425امكا، 
بٌػاس، دار عػادر، بػريكت، هػ[،  ػ : إٍ  ػاف  681الب   ىلّْحىاف ]ُٓت  ب  ٜتت ، ت: كحػىبىات امٍ باف   -47

 د ت.
للنػػاهر ُٓتػػػ  الػػ اكم، دار السػػػت  بػػػريكت، كيالىةي طػػرابيل  ًتػػػٍ  ب ايػػا السػػػٍت  ال ػػرِب إا ًلايػػػا ال ٍلػػر ال ُّكػػػي   -48

 ـ. 1970هػ = 1390كٜتت  الٌرٌتاح بشب ا، لبببا، ط امكا، 
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Some of the fatwas of Sheikh Ahmed Sreyheed 
                          Al-Masallati Al-Jaarani  

Essam Ali Elkhemri 
Abstract 
This is a research in which the author collected some of what he was 

able to obtain from fatwas established and written by one of the scholars of 
the city of Masallath that he lived in the two eras: Qarah Malli, and the 
second Ottoman, not known by many people, and he is Sheikh: Ahmad 
bin Omar Sreyheed Al-Masallati Al-Jaarani. 

Few information is available about him. However, we could know that 
he was a mufti in Masallat, and a member of the board of adjudication in 
the city. 

The researcher could obtain some of sheikh’s fatwas that most of them 
were written by his own handwriting, and signed them by his name, and 
some others that he dictated to other people. The topics of these fatwas 
varied among several chapters in financial transactions in Islam religion. 

The researcher arranged his work into two sections: a study section in 
which he devoted to introducing the Sheikh, and an investigative section 
in which he rewrote six of the Sheikh's fatwas, documented their 
narrations, and introduced their narrators. Finally, the research was 
concluded with the most important findings and recommendations. 

Keywords: Fatwa, Sreyheed, Masallat. 

 


